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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

RICHTLIJN 94/68/EG VAN DE COMMISSIE
van 16 december 1994

houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 78/318/EEG van de Raad
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende ruitewissers en
ruitesproeiers van motorvoertuigen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 feb
ruari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetge
vingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ( x ), laatste
lijk gewijzigd bij Richtlijn 93/81/EEG van de Commis
sie (2 ), inzonderheid op artikel 13 , lid 2 ,

Gelet op Richtlijn 73/318/EEG van de Raad van 21 de
cember 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende ruitewissers en
ruitesproeiers van motorvoertuigen ( 3 ), inzonderheid op
artikel 5 ,

zijn;

Overwegende dat met name artikel 3 , lid 4, en artikel 4,
lid 3 , van Richtlijn 70/156/EEG voorschrijven dat aan
iedere bijzondere richtlijn een inlichtingenformulier, met
daarin de relevante punten van bijlage I van die richtlijn,
en een op bijlage VI van die richtlijn gebaseerd goedkeu

ringsformulier worden toegevoegd, met het oog op de
computerisering van de typegoedkeuring;
Overwegende dat bij Richtlijn 77/649/EEG van de Raad
van 27 september 1977 betreffende de onderlinge aanpas
sing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het zicht
veld van de bestuurder van motorvoertuigen (4), laatste
lijk gewijzigd bij Richtlijn 90/630/EEG van de Commis
PB
PB
PB
PB

nr.
nr .
nr .
nr.

Overwegende dat het in het licht van de technische
vooruitgang mogelijk is Richtlijn 78/318/EEG aan te
passen teneinde de beproevingsspecificaties en -procedu
res beter bij de feitelijke bedrijfsomstandigheden voor
deze systemen te doen aansluiten;

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in
overeenstemming zijn met het advies van het bij Richtlijn
70/156/EEG ingestelde Comité voor aanpassing aan de
technische vooruitgang,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Overwegende dat Richtlijn 78/318/EEG een van de bij
zondere richtlijnen van de EEG-goedkeuringsprocedure
vormt, welke bij Richtlijn 70/156/EEG is vastgesteld; dat
derhalve de bepalingen van Richtlijn 70/156/EEG betref
fende systemen, onderdelen en technische eenheden van
voertuigen op de onderhavige richtlijn van toepassing

(1 )
(2)
(3)
(4 )

sie (5 ), de procedure is vastgesteld voor het bepalen van
verschillende kenmerken van een voertuig die moeten
worden gehandhaafd;

L
L
L
L

42 van 23 . 2. 1970, blz. 1 .
264 van 23 . 10 . 1993 , blz. 49 .
81 van 28 . 3 . 1978 , blz . 49 .
267 van 19 . 10. 1977, blz. 1 .

Artikel 1

Richtlijn 78/318/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1 . In artikel 1 wordt in plaats van „ bijlage I" gelezen
„ bijlage II A".
2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a ) in het eerste streepje worden in plaats van de
woorden „ de bijlagen I, II, III, IV en V" de
woorden „ de bijlagen" gelezen;
b ) in het tweede en derde streepje wordt in plaats
van „artikel 9 bis" gelezen „ artikel 2".
3 . Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a ) lid 1 wordt als volgt gewijzigd :
i) in het eerste streepje worden in plaats van de
woorden „ de bijlagen I, II, III, IV en V" de
woorden „ de desbetreffende bijlagen" gele
zen;

(5 ) PB nr. L 341 van 6. 12. 1990, blz. 20 .
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ii) in het tweede streepje wordt in plaats van
„artikel 9 bis" gelezen „artikel 2";

b) in lid 2 wordt in plaats van „artikel 9 bis" gelezen
„ artikel 2".
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3 . Onverminderd lid 2 blijven de Lid-Staten ten
behoeve van vervangingsonderdelen de EEG-typegoed
keuring voor ruitewissers en ruitesproeiers verlenen over
eenkomstig de aan deze versie voorafgaande versies van
Richtlijn 78/318/EEG, op voorwaarde dat deze ruite
sproeiers en ruitewissers

4. In artikel 4 wordt in plaats van „punt 2.2 " gelezen
„punt 2.1 ".

— bestemd zijn om op een reeds in gebruik zijnd voer
tuig te worden gemonteerd, en

5. In artikel 5, eerste alinea, wordt in plaats van de
woorden „ de bijlagen I, II, III, IV, V, VI en Vil" de
woorden „ de bijlagen" gelezen.

— voldoen aan de voorschriften van die richtlijn die van
toepassing waren toen de voertuigen voor het eerst
werden geregistreerd.

6. De lijst van de bijlagen en de bijlagen I, II, VI en VII
worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de
onderhavige richtlijn.

Artikel 3

Artikel 2

1.

Met ingang van 1 juli 1995 mogen Lid-Staten:

— voor een type motorvoertuig of ruitewissers en rui
tesproeiers noch de EEG-typegoedkeuring, noch de
nationale typegoedkeuring weigeren,
— noch de verkoop, de registratie of het in het verkeer
brengen van voertuigen dan wel de verkoop of het in
gebruik nemen van ruitewissers en ruitesproeiers ver
bieden, om redenen die verband houden met de
ruitewisser en ruitesproeier,
indien deze aan de voorschriften van Richtlijn 78/318/
EEG, zoals gewijzigd bij de onderhavige richtlijn, vol
doen.

2.

Met ingang van 1 januari 1996 mogen Lid-Staten:

1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór
1 juli 1995 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4

Deze richtlijn wordt van kracht op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

— geen EEG-typegoedkeuring meer verlenen en
— de nationale typegoedkeuring weigeren

voor een type voertuig om redenen die verband houden
met de ruitewisser en ruitesproeier, en voor een type
ruitewisser en ruitesproeier, indien niet aan de voorschrif
ten van Richtlijn 78/318/EEG, zoals gewijzigd bij de
onderhavige richtlijn, is voldaan.

Gedaan te Brussel, 16 december 1994.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

1 . In de lijst van bijlagen:

— komen de sterretjes achter de titels van de bijlagen I tot en met V en de bijbehorende voetnoot te
vervallen;

— de titel van bijlage I wordt gelezen: „ toepassingsgebied, definities, aanvraag voor EEG-typegoedkeu
ring, verlening van EEG-typegoedkeuring, specificaties, beproevingsprocedure, markeringen, wijzigin
gen van goedkeuringen, overeenstemming van de produktie";
— de titel van bijlage VI wordt gelezen: „Inlichtingenformulier (voertuig)";
— de titel van bijlage VII wordt gelezen: „Inlichtingenformulier (technische eenheid)";
— aan het eind van de lijst wordt het volgende toegevoegd:
„ Bijlage VIII: Goedkeuringsformulier (voertuig)
Bijlage IX: Goedkeuringsformulier (technische eenheid)".
2. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:
— De titel wordt gelezen:
„TOEPASSINGSGEBIED, AANVRAAG VOOR EEG-TYPEGOEDKEURING, VERLENING VAN
EEG-TYPEGOEDKEURING, SPECIFICATIES, BEPROEVINGSPROCEDURE, MARKERINGEN,
WIJZIGINGEN VAN GOEDKEURINGEN, OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUKTIE".

— Punt (2.1 ) vervalt.

— De punten 2.2 tot en met 2.4 worden respectievelijk 2.1 tot en met 2.3 .
— Punt 2.1.2 (oud punt 2.2.2) wordt gelezen:
„2.1.2.

de vorm en de afmetingen van de voorruit en de montage daarvan voor zover deze van
invloed kunnen zijn op de in bijlage IV bedoelde gezichtsvelden;".

— Punt 2.5 vervalt.

— De punten 2.6 en 2.7 worden punten 2.4 en 2.5 en het woord „ rugleuning" wordt vervangen door
„ bovenlichaam".

— De punten 2.8 tot en met 2.21 worden respectievelijk punten 2.6 tot en met 2.19 .

— Punt 2.18 (oud punt 2.20) wordt gelezen:
„2.18 .

Sproeikop
— Onder „sproeikop" verstaat men een inrichting met behulp waarvan de ruitesproeier
vloeistof op de voorruit wordt gericht.".

— Punt 3.1.1 wordt gelezen

„3.1.1 .

De aanvraag voor EEG-typegoedkeuring overeenkomstig artikel 3 , lid 4, van Richtlijn
70/156/EEG van een ' type voertuig voor wat de ruitewissers en ruitesproeiers betreft
wordt door de fabrikant ingediend.".

— Punt 3.1.2 wordt gelezen:

„3.1.2 .

Een model van het inlichtingenformulier is in bijlage VI opgenomen.".

— De punten 3.1.2.1 tot en met 3.1.2.3 komen te vervallen. Punt 3.1.2.4 wordt 3.1.3 .
— Punt 3.2.1 wordt gelezen:
„3.2.1 .

De aanvraag voor EEG-typegoedkeuring overeenkomstig artikel 3 , lid 4, van Richtlijn
70/156/EEG van een type ruitesproeier als een technische eenheid wordt door de
fabrikant ingediend.".

— Punt 3.2.2 wordt gelezen:

„ 3.2.2.

Een model van het inlichtingenformulier is in bijlage VII opgenomen.".
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— Punt 3.2.2.1 vervalt. Punt 3.2.2.2 wordt 3.2.3 en wordt gelezen:

„ 3.2.3 .

Een exemplaar van het goed te keuren type ruitesproeier wordt ter beschikking gesteld
van de technische dienst die met de goedkeuringsproeven is belast. De goedkeuringsin
stanties kunnen, indien nodig, een extra exemplaar vragen. Op deze exemplaren moeten
de firmanaam of het handelsmerk van de aanvrager en de type-aanduiding duidelijk
leesbaar en onuitwisbaar voorkomen .".

— Punt 4 wordt gelezen:
„ 4.

VERLENING VAN EEG-TYPEGOEDKEURING".

— Punt (4.1 ) wordt gelezen:
„4.1 .
Indien aan de desbetreffende voorschriften is voldaan, wordt de EEG-typegoedkeuring
overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 4, van Richtlijn 70/156/EEG verleend.".
— Punt (4.2 ) vervalt.

— De punten 4.3 , 4.3.1 en 4.3.2 worden 4.2, 4.2.1 en 4.2.2 en worden gelezen:
„4.2.
Een model van het. EEG-goedkeuringsformulier als bedoeld in punt 4.2.1 of punt 4.2.2 is
opgenomen in :

4.2.1
4.2.2.

bijlage VIII voor de in punt 3.1 bedoelde aanvragen;
bijlage IX voor de in punt 3.2 bedoelde aanvragen.".

— Punt (4.4 ) wordt punt 4.3 en wordt gelezen:

„4.3 .

Voor elk goedgekeurd type voertuig of ruitesproeier wordt een goedkeuringsnummer
toegekend volgens het systeem van bijlage VII van Richtlijn 70/156/EEG. Dezelfde
Lid-Staat mag niet hetzelfde nummer toekennen aan een ander type voertuig of
ruitesproeier.".

— De punten (4.4) tot en met (4.8 ) vervallen.
— Punt 5.1.4 wordt gelezen:

„5.1.4.

De in punt 5.1.3 vermelde wissnelheden moeten worden verkregen zoals aangegeven in
de punten 6.1.1 tot en met 6.1.6 en 6.1.8 .".

— Punt 5.1.7 wordt gelezen:

„ 5.1.7.

De inrichting moet bestand zijn tegen een blokkering van 15 seconden. Het gebruik van
een automatische stroomkringbeveiliging is toegestaan, mits voor het eventueel opnieuw
instellen geen andere bedieningsorganen behoeven te worden bediend dan dat van de
ruitewisser. De beproevingsmethode en beproevingsomstandigheden zijn beschreven in
punt 6.1.7.".

— Punt 5.1.9.1 wordt gelezen:
„ 5.1.9.1 . Bij blootstelling aan een windkracht waarvan de snelheid gelijk is aan 80% van de
maximale snelheid van het voertuig, zonder evenwel meer dan 160 km/h te bedragen,
moeten de ruitewissers bij de hoogste wissnelheid onder dezelfde omstandigheden als
bedoeld in punt 6.1.10.2 en met onverminderde doelmatigheid een zone bestrijken die in
overeenstemming is met de eisen van punt 5.1.2.1 .".
— Aan punt 5.1.10 wordt het volgende toegevoegd:
„Dit voorschrift is niet van toepassing op inrichtingen die zich in rusttoestand in een zone van de
voorruit bevinden die aan het gezicht wordt onttrokken door delen van het voertuig (zoals de'
motorkap, het instrumentenbord enz.).".
— Punt 5.2.2 wordt gelezen:

„5.2.2.

De werking van de ruitesproeier mag niet worden verstoord door blootstelling aan de
verschillende in de punten 6.2.3 en 6.2.4 vermelde temperaturen.".

— Na punt 6.1.10.1 wordt het volgende nieuwe punt 6.1.10.2 ingevoegd:
„ 6.1.10.2. Indien het buitenoppervlak van de voorruit de in de punten 6.1.8 en 6.1.9 beschreven
behandelingen heeft ondergaan, mag de ruitesproeier bij alle proeven worden
gebruikt.".
— De tweede zin in punt 6.2.3.1 wordt gelezen:
„De ruitesproeier wordt vervolgens blootgesteld aan een omgevingstemperatuur van 20°C ± 2°C tot
het ijs volledig gesmolten is, maar in geen geval langer dan vier uur.".
— De tweede zin in punt 6.2.5.1 wordt gelezen:

„Bij stilstaand voertuig en zonder noemenswaardige invloed van de wind wordt (worden ) de
sproeikop(pen), voor zover deze verstelbaar is (zijn ), naar de gewenste zone van het buitenoppervlak
van de voorruit gericht.".
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— De punten ( 7), ( 8 ) en (9 ) worden gelezen:
„ 7.

MARKERINGEN

7.1 .

Op iedere sproeier die overeenkomt met het krachtens deze richtlijn als technische
eenheid goedgekeurde type wordt een EEG-goedkeuringsmerk aangebracht.

7.2.

Dit merk bestaat uit een rechthoek waarbinnen de kleine letter „ e" is geplaatst, gevolgd
door het kengetal of de kenletters van de Lid-Staat die de goedkeuring heeft verleend:
1

voor Duitsland

2

voor Frankrijk

11
13

3
4

voor Italië
voor Nederland

18

voor Denemarken

21

voor Portugal

6

voor België

9

voor Spanje

23
IRL

voor Griekenland
voor Ierland.

voor het Verenigd Koninkrijk
voor Luxemburg

In de nabijheid van de rechthoek moet het „ basisgoedkeuringsnummer" zijn aangebracht
dat deel 4 vormt van het goedkeuringsnummer dat is vermeld in bijlage VII van Richtlijn
70/156/EEG, voorafgegaan door twee cijfers ter aanduiding van het reeksnummer van de
meest recente belangrijke technische wijziging in Richtlijn 78/31 8/EEG op de datum
waarop" de EEG-typegoedkeuring is verleend. In deze richtlijn is het reeksnummer 00.
7.3 .

Het EEG-goedkeuringsmerk moet op zodanige wijze op het reservoir met de vloeistof
voor de sproeier zijn aangebracht dat het ook als de inrichting op een voertuig is
aangebracht onuitwisbaar en duidelijk leesbaar is.

7.4.

Een voorbeeld van het EEG-goedkeuringsmerk wordt gegeven in het aanhangsel .

8.

WIJZIGINGEN VAN GOEDKEURINGEN

8.1 .

Ingeval van wijzigingen van overeenkomstig deze richtlijn verleende goedkeuringen zijn
de bepalingen van artikel 5 van Richtlijn 70/156/EEG van toepassing.

9.

OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUKTIE

9.1 .

Maatregelen om te waarborgen dat de produktie in overeenstemming is met het
goedgekeurde type moeten worden getroffen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10
van Richtliin 70/156/EEG.

— De punten ( 10) tot en met ( 12 ) vervallen .

— Het volgende nieuwe aanhangsel wordt toegevoegd:
„Aanhangsel

Model voor het EEG-goedkeuringsmerk
a > 12 mm

De sproeier waarop bovenstaand EEG-goedkeuringsmerk is aangebracht is een inrichting die is
goedgekeurd in Spanje (e9 ) onder het basisgoedkeuringsnummer 0148 krachtens deze richtlijn. De
gebruikte cijfers dienen alleen als voorbeeld.".
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3 . Bijlage II wordt gelezen:
— Bijlage III van Richtlijn 77/649/EEG van de Raad is van toepassing.
— Voetnoot (') vervalt.

4. De bijlagen VI en VII komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijlagen VI
en VIL

„BIJLAGE VI

Inlichtingenformulier nr

overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad ten behoeve van de EEG-typegoedkeu
ring van een voertuig met betrekking tot de ruitewissers en ruitesproeiers (Richtlijn 78/318/EEG van de
Raad, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/68/EG)
De onderstaande gegevens worden in voorkomend geval verstrekt in drievoud en gaan vergezeld van een
lijst van de opgenomen elementen. De tekeningen worden in voorkomend geval op een passende schaal
met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's zijn er
voldoende details té zien .

Indien de systemen, onderdelen en technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben, worden
gegevens over de prestaties verstrekt.
0.

ALGEMENE GEGEVENS

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en):

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig is aangegeven (b ):

0.3.1 .

Plaats van het merkteken :

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort (c):

0.5 .

Naam en adres van de fabrikant:

0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabriek(en):

1.

ALGEMENE BOUWWIJZE VAN HET VOERTUIG

1.1 .

Foto's en/of tekeningen van een representatief voertuig:

2.

AFMETINGEN EN MASSA'S (e) (mm en kg)

2.6.

Massa van het voertuig met carrosserie en in bedrijfsklare toestand of massa van het chassis
met cabine indien de fabrikant niet de carrosserie levert (met koelvloeistof smeermiddelen,

brandstof, outillage, reservewiel en bestuurder) (o) (maximum en minimum voor iedere
uitvoering):

3.

MOTOR (q)

3.2.1.8 .

Netto-maximumvermogen (t):

3.2.5 .

Elektrische installatie .

3.2.5.1 .

Nominale spanning:

3.2.5.2 .

Generator.

3.2.5.2.2 .

Soort:

3.2.5.2.2.

Nominaal vermogen:

4.

KRACHTOVERBRENGING ( v)

4.8 .

Maximumsnelheid van het voertuig en versnelling waarin deze wordt bereikt (in km/h )

kW bij

min"1

V, positieve/negatieve ( 1 ) massaverbinding.

VA

(w):
9.

CARROSSERIE

9.4.1 .

Gegevens betreffende de primaire referentiemerken; deze moeten voldoende gedetailleerd
zijn om ze gemakkelijk te kunnen identificeren en de plaats van elk merk ten opzichte van
de andere en het punt R te kunnen controleren:

9.5.1 .

Voorruit.

De in dit inlichtingenformulier gebruikte nummering van de punten en voetnoten stemt overeen met die van bijlage I bij
Richtlijn 70/156/EEG.
Voor deze richtlijn niet-relevante punten zijn weggelaten.
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9.5.1.2 .

Montage:

9.5.2.4.

Goedkeuringsnummer(s):

9.6 .

Ruitewisser(s).

9.6.1 .

Gedetailleerde technische beschrijving ( met foto's of tekeningen):

9.7.

Ruitesproeier.

9.7.1 .

Gedetailleerde technische beschrijving ( met foto's of tekeningen ) of, indien goedgekeurd als
technische eenheid, goedkeuringsnummer:

9.8 .

Ontdooiing en ontwaseming.

9.8.2 .

Maximaal-elektriciteitsverbruik :

9.10.

Binneninrichting.

9.10.3 .

Zitplaatsen.

9.10.3.5.

Coördinaten of tekening van het punt R (x).

kW.

9.10.3.5.1 . Zitplaats van de bestuurder:
9.10.3.6.

Voorziene hellingshoek van de rugleuning.

9.10.3.6.1 . Zitplaats van de bestuurder:
9.10.3.7.

Bereik van de zitplaatsverstelling.

9.10.3.7.1 . Zitplaats van de bestuurder:
9.10.5.

Verwarming van het interieur.

9.10.5.3 .

Maximaal elektriciteitsverbruik:

kW.

BIJLAGE VII

Inlichtingenformulier nr
ten behoeve van de EEG-typegoedkeuring als technische eenheid van een ruitesproeier ( Richtlijn
78/31 8/EEG van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/68/EEG)
De onderstaande gegevens worden in voorkomend geval verstrekt in drievoud en gaan vergezeld van een
lijst van de opgenomen elementen. De tekeningen worden in voorkomend geval op een passende schaal
met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's zijn
voldoende details te zien .

Indien de systemen, onderdelen en technische eenheden elektronisch gestuurde functies hebben, worden
gegevens over de prestaties verstrekt.
0.

ALGEMENE GEGEVENS

0.1 .

Merk (firmanaam ):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en ):

0.5 .

Naam en adres van de fabrikant:

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van
het EEG-goedkeuringsmerk:

0.8.

Adres(sen ) van de assemblagefabriek(en):

1.

BESCHRIJVING VAN DE TECHNISCHE EENHEID

1.1 .

Gedetailleerde technische beschrijving (met foto's of tekeningen) met aanduiding van de
onderdelen die in de motorruimte kunnen worden gemonteerd.

1.2.

Eventuele beperkingen van het gebruik en montagevoorschriften:".

5 . De onderstaande bijlagen VIII en IX worden als twee nieuwe bijlagen opgenomen.
„ BIJLAGE VIII
MODEL

( maximumformaat: A4 ( 210 x 297 mm ))
EEG-GOEDKEURINGSFORMULIER

Mededeling betreffende:
— goedkeuring ( 1 )
(') Doorhalen wat niet van toepassing is.

Dienststempel
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— uitbreiding van de goedkeuring ( )
— weigering van de goedkeuring 0 )
— intrekking van de goedkeuring (')
van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid ( 1 ) met betrekking tot Richtlijn 78/318/EEG, laatste
lijk gewijzigd bij Richtlijn 94/6 8/EG.
Goedkeuringsnummer:
Reden voor uitbreiding:
Deel I

0.1 .

Merk ( firmanaam):

0.2.

Type en handelsbenaming(en):

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig/het onderdeel/de technische
eenheid (') is aangegeven (2):

0.3.1 . Plaats van dat merkteken:

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort ( 3 ):

0.5.

Naam en adres van de fabrikant:

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eénheden, plaats en wijze van aanbrenging van het
EEG-goedkeuringsmerk:

0.8 .

Adres(sen ) van de assemblagefabriek(en):

Deel II

1.

Eventueel aanvullende gegevens: zie aanhangsel.

2.

Technische dienst die met de uitvoering van de proeven is belast:

3.

Datum van het beproevingsverslag:

4.

Nummer van het beproevingsverslag:

5.

Eventuele opmerkingen: zie aanhangsel.

6.

Plaats :

7.

Datum :

8.

Handtekening:

9.

Hierbij is een index gevoegd van het bij de goedkeuringsinstantie ingediende informatiepakket dat
op aanvraag kan worden verkregen.

Aanhangsel

bij EEG-goedkeurings formulier nr
betreffende de typegoedkeuring van een voertuig met betrekking tot Richtlijn
78 / 318 / EEG , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94 / 68 / EG
1.

Aanvullende gegevens:

1.1 . Ruitewisser, aantal bladen:

1.2. Ruitesproeier — werkwijze:
— eventueel goedkeuringsmerk:
5.

Opmerkingen:

(bij voorbeeld geldig voor voertuigen met linkse besturing en voor voertuigen met rechtse
besturing).

('} Doorhalen wat niet van toepassing is.

( 2) Indien de middelen ter identificatie van het type tekens bevatten die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het
type voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit goedkeuringsformulier betrekking heeft, moeten dergelijke
tekens op het formulier ^worden weergegeven door het symbool „?" (bij voorbeeld ABC??123 ??).
( 3) Zoals gedefinieerd in bijlage II A van Richtlijn 70/156/EEG.
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BIJLAGE IX
MODEL

( maximumformaat: A4 ( 210 x 297 mm ))
EEG-GOEDKEURINGSFORMULIER

Dienststempel

Mededeling betreffende
— goedkeuring (^
— uitbreiding van de goedkeuring (')
— weigering van de goedkeuring (')
— intrekking van de goedkeuring (')
van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid (') met betrekking tot Richtlijn 78/318/EEG, als
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/68/EG
Goedkeuringsnummer:
Reden voor uitbreiding:
Deel I

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.
0.3.

Type en handelsbenaming(en):
Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig/het onderdeel/de technische
eenheid is aangegeven (') (2):

0.3.1 .

Plaats van dat merkteken:

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort ( 3):

0.5 .

Naam en adres van de fabrikant:

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het
EEG-goedkeuringsmerk:
Adres(sen) van de assemblagefabriek(en ):

0.8.
Deel II

1.

Eventueel aanvullende gegevens: zie aanhangsel.

2.
3.
4.
5.

Technische dienst die met de uitvoering van de proeven is belast:
Datum van het beproevingsverslag:
Nummer van het beproevingsverslag:
Eventuele opmerkingen: zie aanhangsel.

6.

Plaats:

7.

Datum:

8.
9.

Handtekening:
Hierbij is een index gevoegd van het bij de goedkeuringsinstantie ingediende informatiepakket
dat op aanvraag kan worden verkregen.

Aanhangsel

bij EEG-goedkeuringsformulier nr
betreffende de typegoedkeuring als technische eenheid van een ruitespr oeier met
betrekking tot Richtlijn 78 / 318 / EEG laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94 / 68 /
EG

1.

Aanvullende gegevens:

1.1 .
5.

Eventuele beperkingen van het gebruik en montagevoorschriften:
Opmerkingen:".

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.
( 2) Indien de middelen ter identificatie van het type tekens bevatten die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het
type voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit goedkeuringsformulier betrekking heeft, moeten dergelijke
tekens op het formulier worden weergegeven door het symbool „?" (bij voorbeeld ABC??123 ??).
( 3) Zoals gedefinieerd in bijlage II A van Richtlijn 70/156/EEG.
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RICHTLIJN 94/78/EG VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 78/549/EEG van de
Raad inzake de wielafschermingen van motorvoertuigen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

70/156/EEG ingestelde Comité voor de aanpassing aan de
technische vooruitgang,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 fe
bruari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeu
ring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (*),
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/81/EEG van de Com
missie (2), inzonderheid op artikel 13, lid 2,
Gelet op Richtlijn 78/549/EEG van de Raad van 12 juni
1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetge
vingen van de Lid-Staten inzake de wielafschermingen
van motorvoertuigen ( 3), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende dat Richtlijn 78/549/EEG één van de bij
zondere richtlijnen van de EEG-goedkeuringsprocedure is,
welke bij Richtlijn 70/156/EEG is vastgesteld; dat der
halve de bepalingen van Richtljin 70/156/EEG betreffende
voertuigsystemen, onderdelen en technische eenheden op
de onderhavige richtlijn van toepassing zijn;

Artikel 1

Richtlijn 78/549/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1 . In artikel 1 worden de woorden „ bijlage I" vervangen
door de woorden „ bijlage II A".

2. Bijlagen I en II worden gewijzigd overeenkomstig de
bijlage, punten 1 , 2 en 3 , bij de onderhavige richt
lijn.
3 . De in de bijlage bij de onderhavige richtlijn onder
punt 4 opgenomen bijlage III wordt toegevoegd.

Artikel 2

1.
Overwegende dat met name artikel 3 , lid 4, en artikel 4,
lid 3, van Richtlijn 70/156/EEG voorschrijven dat aan
elke bijzondere richtlijn een inlichtingenformulier met
daarin, met het oog op de computerisering van de type
goedkeuring, de relevante punten van bijlage I van die
richtlijn en een op bijlage VI gebaseerd goedkeuringsfor
mulier worden toegevoegd;
Overwegende dat het aantal personenauto's met vierwiel
aandrijving waarbij de vierwielaandrijving ofwel perma
nent is, ofwel automatisch ofwel door een handeling van
de bestuurder wordt ingeschakeld, steeds toeneemt; dat
bij dergelijke personenauto's, en in het licht van de
technische vooruitgang, bepaalde ontwerp- en bedienings
parameters opnieuw moeten worden bezien en sommige
bepalingen van Richtlijn 78/549/EEG zodanig moeten
worden aangepast dat de huidige en toekomstige marktsi
tuatie wordt weerspiegeld en op een dusdanige wijze dat
deze met goed ontwerp, goede bouw en veilige werking te
verenigen is;

Met ingang van 1 juli 1995 mogen de Lid-Staten:

— voor een type motorvoertuig de EEG-typegoedkeuring
noch de nationale typegoedkeuring weigeren,
— noch de registratie, de verkoop of het in het verkeer
brengen verbieden,
om redenen die verband houden met de wielafschermin

gen, indien deze aan de voorschriften van Richtlijn 78/
549/EEG, zoals gewijzigd bij de onderhavige richtlijn,
voldoen.

2.

Met ingang van 1 januari 1996 mogen de Lid

Staten:

— niet langer de EEG-goedkeuring verlenen en
— mogen zij de nationale goedkeuring weigeren

voor een voertüigtype om redenen die verband houden
met de wielafschermingen indien niet aan de voorschrif
ten van Richtlijn 78/549/EEG, zoals gewijzigd bij de
onderhavige richtlijn, is voldaan.

Overwegende dat de bepalingen van deze richtlijn in
overeenstemming zijn met het advies van het bij Richtlijn
Artikel 3

(') PB nr. L 42 van 23 . 2. 1970, blz. 1 .
(2) PB nr. L 264 van 23 . 10. 1993, blz. 49.
(3 ) PB nr. L 168 van 26. 6. 1978, blz. 45 .

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór
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1 juli 1995 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mee van

de belangrijkste bepalingen van intern recht die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied aannemen.

Nr. L 354/11

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na
de bekendmaking ervan in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 21 december 1994.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

1 . Vóór het opschrift „ bijlage I" wordt het onderstaande ingevoegd:

„Lijst van bijlagen
Bijlage I:

Algemene voorschriften, bijzondere voorschriften, gebruik van sneeuwkettingen, aanvraag
om EEG-goedkeuring, verlening van EEG-goedkeuring, wijziging van het type en de
goedkeuring, overeenstemming van de produktie

Bijlage II:

Inlichtingenformulier

Bijlage III: Goedkeuringsformulier".
2. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a) Voor bijlage I wordt het volgende opschrift ingevoegd:
ALGEMENE

VOORSCHRIFTEN,

BIJZONDERE

VOORSCHRIFTEN,

GEBRUIK

VAN

SNEEUWKETTINGEN, AANVRAAG OM EEG-GOEDKEURING, VERLENING VAN EEG
GOEDKEURING, WIJZIGING VAN HET TYPE EN DE GOEDKEURING, OVEREENSTEM
MING VAN DE PRODUKTIE"

b ) Punt 2.1 komt te luiden :

„2.1 .

Bij een bedrijfsklaar voertuig (zie punt 2.6 van bijlage II) met een passagier op de voorste
zitplaats en met de wielen recht naar voren gericht, moeten de wielafschermingen aan de
volgende voorschriften voldoen:"

c) Punt 2.1.1 komt te luiden:

„2.1.1 . In het deel tussen radiale vlakken onder een hoek van 30° naar voren respectievelijk 50°
naar achteren vanaf het middelpunt van het wiel (zie figuur 1 ) moet de totale breedte (q)
van de wielafschermingen ten minste voldoende zijn om de breedte (b) van de band te
bedekken met inachtneming van de door de fabrikant opgegeven uiterste waarden voor de
band/wielcombinatie die in punt 1.3 van het aanhangsel bij bijlage III zijn vermeld. In het
geval van gekoppelde wielen moet rekening worden gehouden met de totale breedte (t) van
de twee banden."

d ) Punt 3.1 komt te luiden:

„3.1 .

In het geval van voertuigen met slechts twee aangedreven wielen moet de fabrikant
verklaren dat het voertuig zodanig is ontworpen dat ten minste één type sneeuwketting kan
worden gemonteerd op ten minste één van de typen banden en wielen die voor de
aandrijfwielen van dat type voertuig zijn goedgekeurd. Hij moet een bij het voertuig
passende ketting/band/wielcombinatie aangeven en onder punt 1.2 van het aanhangsel bij
bijlage III vermelden."

e) Aan punt 3 worden de volgende nieuwe punten 3.2 en 3.3 toegevoegd:

„ 3.2.

In het geval van voertuigen met vier aangedreven wielen, met inbegrip van voertuigen
waarbij één aandrijfas met de hand of automatisch kan worden ontkoppeld, moet de
fabrikant verklaren dat het voertuig zodanig is ontworpen dat ten minste één type
sneeuwketting kan worden gemonteerd op ten minste één van de typen banden en wielen
die voor ten . minste één niet te ontkoppelen aandrijfas van dat type voertuig zijn
goedgekeurd. Hij moet een bij het voertuig passende ketting/band/wielcombinatie alsmede
de aandrijfwielen waarop deze kettingen kunnen worden gemonteerd aangeven en onder
punt 1.2 van het aanhangsel bij bijlage III vermelden.

3.3 .

Bij elk voertuig van de serie die in overeenstemming is met het type waarvoor EEG
goedkeuring is verleend, moeten instructies zijn gevoegd met betrekking tot het type of de
typen sneeuwkettingen die kunnen worden gemonteerd."

f) Punt 4.1 komt te luiden:

„4.1 .

De aanvraag van EEG-goedkeuring overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Richtlijn 70/
156/EEG van een voertuigtype wat betreft de wielafschermingen wordt door de fabrikant
van het voertuig ingediend."

g) Punt 4.2 komt te luiden:

„4.2.

Een model van het inlichtingenformulier is opgenomen als bijlage II."

h ) De punten 4.2.1 en 4.2.2 vervallen.
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i) De volgende punten 5, 6 en 7 worden toegevoegd:
, 5.

VERLENING VAN EEG-GOEDKEURING

5.1 .

Als aan de relevante bepalingen is voldaan wordt EEG-goedkeuring overeenkomstig
artikel 4, lid 3 , van Richtlijn 70/156/EEG verleend.

5.2.

Een model van het EEG-goedkeuringsformulier staat afgebeeld in bijlage III.

5.3 .

Er wordt een goedkeuringsniimmer overeenkomstig bijlage VII van Richtlijn 70/156/EEG
aan elk goedgekeurd type voertuig toegekend. Dezelfde Lid-Staat mag niet hetzelfde
nummer aan een ander type voertuig toekennen.

6.

WIJZIGING VAN HET TYPE EN VAN DE GOEDKEURING

6.1 .

In geval van wijziging van het overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurde voertuigtype zijn
de bepalingen van artikel 5 van Richtlijn 70/156/EEG van toepassing.

7.

OVEREENSTEMMING VAN DE PRODUKTIE

7.1 .

De maatregelen die worden genomen om te zorgen voor de overeenstemming van de
produktie moeten voldoen aan het bepaalde in artikel 10 van Richtlijn 70/156/EEG.".

3 . Bijlage II komt te luiden:
„ BIJLAGE II

Inlichtingenformulier nr

overeenkomstig bijlage I van Richtlijn 70/156/EEG betreffende de EEG-goedkeuring van een type
voertuig wat de wielafschermingen betreft (Richtlijn 78/549/EEG), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
94/78/EG .

De onderstaande gegevens worden in voorkomend geval in drievoud verstrekt en gaan vergezeld van een
lijst van de opgenomen elementen. De tekeningen worden in voorkomend geval op een passende schaal
met voldoende details in formaat A4 of tot dat formaat gevouwen verstrekt. Op eventuele foto's zijn
voldoende details te zien .

Indien de systemen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden elektronisch gestuurde functies
hebben, worden gegevens over de prestaties verstrekt.
0.

ALGEMENE GEGEVENS ,

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en):

0.3.

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig is aangegeven (b):

0.3.1 .

Plaats van dat merkteken :

0.4.

_ Categorie waartoe het voertuig behoort (c):

0.5 .

Naam en adres van de fabrikant:

0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabrieken ):

1.

ALGEMENE BOUWWIJZE VAN HET VOERTUIG

1.1 .

Foto's en/of tekeningen van een representatief voertuig:

1.3 .

Aantal assen en aantal wielen:

1.3.1 .

Aantal en plaats van assen met dubbele bandenmontage:

2.

AFMETINGEN EN MASSA's (e )

(in mm en kg) (in voorkomend geval naar tekening verwijzen)
2.4.

Bereik van de afmetingen (buitenmaten) van het voertuig:

2.4.1 .

Chassis zonder carrosserie:

De in dit inlichtingenformulier gebruikte nummering van punten en voetnoten stemt overeen met die van bijlage I bij
Richtlijn 70/156/EEG.
De voor deze richtlijn niet-relevante punten zijn weggelaten.
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2.4.1.3 .

Hoogte (ledig) (bij in de hoogte verstelbare vering de normale rijstand aangeven):

2.4.2 .

Chassis met carrosserie :

2.4.2.3 .

Hoogte (ledig) (bij in de hoogte verstelbare vering de normale rijstand aangeven):

2.6.

Massa van het voertuig met carrosserie en in bedrijfsklare toestand of massa van het chassis
met cabine indien de fabrikant niet de carrosserie levert (met koelvloeistof, smeermiddelen,

brandstof, outillage, reservewiel en bestuurder) (o) (maximum en minimum voor iedere
uitvoering):
6.

OPHANGING

6.6 .

Banden en wielen :

6.6.1 .

Band/wielcombinatie(s).

(Voor banden de maataanduidingen, de laagste belastingsindex en het symbool voor de
laagste snelheidscategorie opgeven; voor wielen de velgmaat(maten ) en wielbolling(en):
6.6.1.1 .

Assen

6.6.1.1.1 .

As 1 :

6.6.1.1.2 . As 2:
6.6.1.1.3 . As 3 :
6.6.1.1.4 .

As 4:

6.6.4.

Door de fabrikant aanbevolen ketting/band/wielcombinatie op de voor en/of achteras die
geschikt is voor het type voertuig:

9.

CARROSSERIE

9.16.

Wielafschermingen:

9.16.1 .

Korte beschrijving van het voertuig wat betreft de wielafschermingen:

9.16.2.

Gedetailleerde tekeningen van de wielafschermingen en de plaats daarvan op het voertuig met
aanduiding van de afmetingen zoals opgegeven in figuur 1 van bijlage I bij Richtlijn
78/549/EEG en rekening houdend met de uiterste waarden van de band/wielcombinaties.".

4. De volgende bijlage III wordt toegevoegd:
„ BIJLAGE III
MODEL

(maximumformaat: A4 (210 x 297 mm))
EEG-GOEDKEURINGSFORMULIER

Dienststempel

Mededeling betreffende
— goedkeuring (')

— uitbreiding van de goedkeuring (')
— weigering van de goedkeuring (')
— intrekking van de goedkeuring (')

van een type voertuig/onderdeel/technische eenheid (') met betrekking tot Richtlijn 78/549/EEG, als
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/78/EG.
Goedkeuringsnummer:

Reden voor uitbreiding:
{■) uoornaien war niet van toepassing is.
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Deel I
0.

ALGEMENE GEGEVENS

0.1 .

Merk (firmanaam):

0.2.

Type en algemene handelsbenaming(en ):

0.3 .

Middel tot identificatie van het type, indien het op het voertuig/onderdeel/technische eenheid is
aangegeven (') (2 ):

0.3.1 .

Plaats van dat merkteken :

0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort ( 3 ):

0.5 .

Naam en adres van de fabrikant:

0.7

In het geval van onderdelen en technische eenheden, plaats en wijze van aanbrenging van het
EEG-goedkeuringsmerk:

0.8 .

Adres(sen ) van de assemblagefabriek(en):

Deel II

1.

Eventueel aanvullende gegevens: zie aanhangsel.

2.

Technische dienst die niet met de uitvoering van de proeven is belast:

3.

Datum van het beproevingsverslag:

4.

Nummer van het beproevingsverslag:

5.

Eventuele opmerkingen: zie aanhangsel.

6.

Plaats:

7.

Datum :

8.

Handtekening:

9.

Hierbij is een index gevoegd van het bij de goedkeuringsinstantie ingediende informatiepakket dat
op aanvraag kan worden verkregen.

Aanhangsel
bij EEG-goedkeuringsformulier nr
betreffende de goedkeuring van een type voertuig met betrekking tot Richtlijn
78 / 549 / EEG , als laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94 / 78 / EG
1.

Aanvullende gegevens:

1.1 . Korte beschrijving van het voertuig wat betreft de wielafschermingen:
1.2. Door de fabrikant opgegeven ketting/band/wielcombinatie op de voor en/of achteras:

1.3 . Door de fabrikant opgegeven band/wielcombinatie(s ) met wielbollingen:
5.

Opmerkingen:".

(') Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Indien de middelen ter identificatie van het type tekens bevatten die niet van betekenis zijn voor de beschrijving van het
type voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit goedkeuringsformulier betrekking heeft, moeten dergelijke
tekens op het formulier worden weergegeven door het symbool „?" ( bij voorbeeld ABC??123 ??).
( 3) Zoals gedefinieerd in bijlage II A bij Richtlijn 70/156/EEG.
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RICHTLIJN 94/79/EG VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1994

tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtljin 91/414/EEG van de Raad van 15 juli
1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbe
schermingsmiddelen {*), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
94/43/EG (2), en met name op artikel 18, lid 2.
Overwegende dat in de bijlagen II en III bij Richtlijn
91/414/EEG de eisen zijn vastgesteld met betrekking tot
het door de aanvrager voor de opneming van een werk
zame stof in bijlage I en voor de toelating van een
gewasbeschermingsmiddel in te dienen dossier;
Overwegende dat ten behoeve van de aanvrager in de
bijlagen II en III de vereiste informatie zo nauwkeurig
mogelijk moet worden omschreven, door, onder meer, de
omstandigheden, de voorwaarden en de technische proto
collen in het kader waarvan bepaalde gegevens moeten
worden gegenereerd, aan te geven; dat deze bepalingen zo
spoedig mogelijk moeten worden ingevoerd, om aanvra
gers in staat te stellen bij het samenstellen van hun
dossiers daarvan gebruik te maken;
Overwegende dat het thans mogelijk is de vereiste gege
vens over toxicologisch onderzoek en onderzoek naar het
metabolisme betreffende de werkzame stof, als bedoeld in
bijlage II deel A, hoofdstuk 5, nauwkeuriger te formule
ren;

Overwegende dat het ook mogelijk is de vereiste gegevens
over toxicologisch onderzoek betreffende het gewasbe
schermingsmiddel, als bedoeld in bijlage III, deel A,
hoofdstuk 7, nauwkeuriger te formuleren;
Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen
in overeenstemming zijn met het advies van het Perma
nent Planteziektenkundig Comité,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

3 . Punt 1.2 van de inleiding van de bijlagen II en III
wordt vervangen door de volgende tekst:
„ 1.2. Waar relevant, moet de informatie zijn verkre
gen aan de hand van de het laatst vastgestelde versie
van de in deze bijlage bedoelde of beschreven richt
snoeren voor het uitvoeren van proeven; wanneer
reeds met het onderzoek is begonnen alvorens de
wijziging van deze bijlage in werking is getreden,
moet de informatie zijn verkregen aan de hand van
internationaal of nationaal erkende richtsnoeren voor

het uitvoeren van proeven of, bij ontbreken daarvan
aan de hand van door de bevoegde autoriteit aan
vaarde richtsnoeren voor het uitvoeren van proe
ven.".

4. Aan punt 1.3 van de inleiding van de bijlagen II en III
wordt de volgende zin toegevoegd:
„Meer in het bijzonder, wanneer in deze bijlage
wordt verwezen naar een EEG-methode die een

omzetting is van een door een internationale organisa
tie (bij voorbeeld de OESO) ontwikkelde methode,
mogen de Lid-Staten aanvaarden dat voor het verkrij
gen van de vereiste informatie gebruik wordt gemaakt
van de laatste versie van die methode indien bij de
aanvang van het onderzoek de EEG-methode nog niet
is bijgewerkt.".
Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrech
telijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
31 januari 1996 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op 1 februari 1995 .
Artikel 1
Artikel 4

Richtlijn 91/414/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1 . In bijlage II, deel A, wordt het hoofdstuk met de titel
„5 . Toxicologisch onderzoek en onderzoek over het
metabolisme bij de werkzame stof' vervangen door
bijlage I bij de onderhavige richtlijn.

2. In bijlage III, deel A, wordt het hooofdstuk met de
titel „ 7. Toxicologisch onderzoek" vervangen door
bijlage II bij de onderhavige richtlijn.
(1 ) PB nr. L 230 van 19. 8 . 1991 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 227 van 1 . 9. 1994, blz. 31 .

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 21 december 1994.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
,5.

TOXICOLOGISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK NAAR HET METABOLISME

Inleiding

i) De verstrekte gegevens dienen, te zamen met de gegevens over een of meer preparaten die de
werkzame stof bevatten, toereikend te zijn om een beoordeling mogelijk te maken van de
gevaren voor de mens die verbonden zijn aan de hantering en het gebruik van gewasbescher
mingsmiddelen die de werkzame stof bevatten, alsmede van het gevaar voor de mens als gevolg
van residuen in levensmiddelen en water. Bovendien dienen de verstrekte gegevens toereikend
te zijn om:

— te kunnen beslissen of de werkzame stof al dan niet in bijlage I kan worden opgenomen;
— toepasselijke voorwaarden of beperkingen te kunnen stellen aan elke opneming in
bijlage I;
— de werkzame stof in een bepaalde gevarenklasse te kunnen indelen;
— een relevante aanvaardbare dagelijkse dosis (ADI) voor de mens te kunnen vaststellen;
— een aanvaardbaar piveau (aanvaardbare niveaus) van blootstelling van de toediener (AOEL)
te kunnen vaststellen;
— de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en standaardzinnen betreffende gevaren en veilig
heid op de verpakking (recipiënten) te kunnen specificeren ter bescherming van mens, dier
en milieu;

— eerste hulp te kunnen verlenen en de toepasselijke diagnostische en therapeutische maatre
gelen te kunnen treffen bij vergiftiging van de mens, en
— een beoordeling mogelijk te maken van aard en omvang van de gevaren voor mens en dier
( soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden of die de mens tot
voedsel dienen), alsmede van de gevaren voor andere niet-doelvertebraten.
ii) Alle mogelijk nadelige effecten die zijn vastgesteld bij toxicologisch routineonderzoek ( met
inbegrip van effecten op organen en speciale systemen zoals immunotoxiciteit en neurotoxici
teit) dienen te worden onderzocht en gerapporteerd; daarnaast dient zo nodig te worden
onderzocht welke mechanismen vermoedelijk bovengenoemde effecten veroorzaken, van welk
onderzoek verslag moet worden gedaan. Tevens moeten zo nodig NOAELs (No Observed
Adverse Effect Levels) worden vastgesteld en dient zo nodig de significantie van deze effecten te
worden beoordeeld. Alle beschikbare biologische gegevens en gegevens die relevant zijn voor de
beoordeling van de toxicologische kenmerken van de teststof, dienen te worden gerappor
teerd.

iii ) Gezien het mogelijke effect van onzuiverheden op toxicologisch gedrag is het van wezenlijk
belang dat voor elk overgelegd onderzoek een gedetailleerde beschrijving (specificatie) van het
gebruikte materiaal als bedoeld in hoofdstuk 1 , punt 11 , wordt gegeven. De proeven dienen te
worden uitgevoerd met gebruikmaking van de werkzame stof van de specificatie die wordt
toegepast bij de vervaardiging van preparaten waarvoor toelating wordt gevraagd, tenzij
radioactief gemerkt materiaal is voorgeschreven of toegestaan.
iv) Onderzoek dat wordt uitgevoerd met gebruikmaking van een in een laboratorium of bij
produktie in een proefopstelling geproduceerde werkzame stof, dient te worden herhaald met
gebruikmaking van de werkzame stof zoals die wordt gefabriceerd, tenzij kan worden
aangetoond dat het gebruikte proefmateriaal in essentie identiek is, met het oog op de
toxicologische beoordeling. In geval van twijfel dienen er toepasselijke opschalingsonderzoeken
te worden overgelegd, op basis waarvan beoordeeld kan worden of herhaling van het
onderzoek noodzakelijk is.
v) In geval van onderzoek waarbij de toediening zich uitstrekt over een bepaalde periode, dient bij
deze toediening bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van één en dezelfde batch van de
werkzame stof, indien voldoende stabiel .

vi ) Bij alle onderzoeken dient de feitelijk bereikte dosis, uitgedrukt in mg per kg lichaamsgewicht
en in andere daarvoor geschikte eenheden, te worden gerapporteerd. Indien toediening via het
voeder wordt toegepast, dient de teststof gelijkmatig in dit voeder te worden verdeeld.
vii ) Indien het eindresidu (waaraan consumenten of werknemers als omschreven in bijlage III, punt
7.2.3, worden blootgesteld) als gevolg van metabolisme of andere processen in of op
behandelde planten of als gevolg van de verwerking van behandelde produkten, een stof bevat
die niet de werkzame stof zelf is en die niet is geïdentificeerd als metaboliet in zoogdieren, dient
er onderzoek te worden verricht naar de toxiciteit van deze bestanddelen van het eindresidu,
tenzij kan worden aangetoond dat de blootstelling van de consument of werknemer aan deze
stoffen geen relevant gevaar voor de gezondheid inhoudt. Onderzoek naar toxicokinetiek en
omzettingsreacties van metabolieten en afbraakprodukten dient uitsluitend te worden verricht
indien de bevindingen betreffende de toxiciteit van de metaboliet niet kunnen worden
beoordeeld aan de hand van de beschikbare resultaten voor de werkzame stof.
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viii ) De wijze van toediening van de teststof is afhankelijk van de voornaamste blootstellingswegen.
In gevallen waarin de blootstelling met name plaatsvindt in de gasvormige fase, is inhalatieon
derzoek waarschijnlijk beter op zijn plaats dan oraal onderzoek.
5.1 .

Onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme bij zoogdieren

Op dit gebied zijn vaak slechts beperkte gegevens, zoals in het onderstaande beschreven en beperkt
tot één proefdiërsoort (normaliter de rat), noodzakelijk. Deze gegevens kunnen nuttig zijn bij de
opzet en interpretatie van verdere toxiciteitsproeven. In dit verband dient echter in gedachten te
worden gehouden dat gegevens over verschillen tussen diersoorten cruciaal kunnen zijn bij de
extrapolatie van gegevens over dieren naar de mens en dat gegevens over percutane penetratie,
absorptie, distributie, excretie en metabolisme van nut kunnen zijn bij de evaluatie van gevaren voor

toedieners. Het is niet mogelijk om op alle terreinen gedetailleerde eisen inzake gegevens op te
stellen, aangezien de exacte eisen afhankelijk zullen zijn van de voor elke afzonderlijke teststof
verkregen resultaten.
Doel van de proeven

De proeven dienen voldoende gegevens te verschaffen om het volgende mogelijk te maken:
— een evaluatie van de absorptiesnelheid en -omvang;
— de distributie in de weefsels en de snelheid en omvang van de excretie van de teststof en de
relevante metabolieten;
— de identificatie van metabolieten en de omzettingsroute.

Er dient eveneens onderzoek te worden gedaan naar het effect van de dosis op deze parameters;
bovendien dient te worden nagegaan of de resultaten in geval van een eenmalige en herhaalde dosis
onderling afwijken.
Gevallen waarin proeven vereist zijn

Er dient zowel een toxicokinetisch onderzoek bij ratten met eenmalige toediening ( oraal ) van ten
minste twee dosisniveaus als een toxicokinetisch onderzoek bij ratten met herhaalde toediening
(oraal ) van één dosisniveau te worden uitgevoerd en gerapporteerd. Soms kan het noodzakelijk zijn
om aanvullend onderzoek te verrichten bij andere diersoorten ( bij voorbeeld geiten of kippen ).
Richtsnoer voor de proef
Deel B, hoofdstuk „Toxicokinetiek", van Richtlijn 87/302/EEG van de Commissie van 18 november
. 1987 houdende negende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG
van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (' ).
5.2 .

Acute toxiciteit

De te verstrekken en te evalueren onderzoeken, gegevens en informatie dienen toereikend te zijn om
te bepalen welke effecten optreden na eenmalige blootstelling aan de werkzame stof en, meer in het
bijzonder, om de hieronder genoemde zaken te kunnen vaststellen of aangeven:
— de toxiciteit yan de werkzame stof;

— het tijdsverloop en de kenmerken van de effecten met volledige nadere gegevens over gedragsver
anderingen en eventuele globale pathologische bevindingen bij autopsie;
— waar mogelijk de toxische werking, en

— het aan de verschillende blootstellingswegen verbonden relatieve gevaar.

Hoewel de nadruk dient te liggen op het schatten van de desbetreffende toxiciteitsniveaus, dient het

aan de hand van de verkregen gegevens ook mogelijk te zijn de werkzame stof in te delen
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG van de Raad. De uit acute-toxiciteitsproeven verkregen
gegevens zijn uiterst nuttig bij het inschatten van de gevaren waarmee bij ongelukken rekening moet
worden gehouden.
5.2.1 .

Oraal

Gevallen waarin proeven vereist zijn
De acute orale toxiciteit van de werkzame stof dient altijd te worden gerapporteerd.

Richtsnoer voor de proef

De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode BI of BI bis in de bijlage bij Richtlijn
92/69/EEG van de Commissie van 31 juli 1 992 houdende zeventiende aanpassing aan de vooruit

gang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen (2).
(') PB nr. L 133 van 30. 5 . 1988 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 383A van 29. 12. 1992, blz. 1 .
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Percutaan

Gevallen waarin proeven vereist zijn

De acute percutane toxiciteit van de werkzame stof dient altijd te worden gerapporteerd.
Richtsnoer voor de proef

Er dient onderzoek te worden gedaan naar zowel lokale als systemische effecten. De proef dient te
worden uitgevoerd overeenkomstig methode B3 van Richtlijn 92/69/EEG.
5.2.3 .

Inhalatie

Gevallen waarin proeven vereist zijn

De inhalatietoxiciteit van de werkzame stof dient te worden gerapporteerd wanneer de werkzame
stof:

— een gas of vloeibaar gemaakt gas is;
— bestemd is voor gebruik als fumigatiemiddel;
— bestemd is voor opname in een rook voortbrengend, aërosol of damp verspreidend preparaat;
— bestemd is voor gebruik in vernevelingsapparatuur;

— een dampspanning heeft > 1 x 10~2 Pa en bestemd is voor opname in preparaten die worden
gebruikt in besloten ruimten, zoals opslagplaatsen of kassen;
— bestemd is voor opname in preparaten in poedervorm die voor een belangrijk deel bestaan uit
deeltjes met een doorsnede < 50 firn (> 1 % op gewichtsbasis ), of
— bestemd is voor opname in preparaten die op zodanige wijze worden gebruikt dat er verspreiding
plaatsvindt van een groot aantal deeltjes of druppeltjes met een doorsnede < 50 jtim (> 1 % op
gewichtsbasis).
Richtsnoer voor de proef

De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B2 van Richtlijn 92/69/EEG.
5.2.4.

Huidirritatie

Doel van de proef
De proef dient gegevens te verschaffen over de mogelijke irriterende werking van de werkzame stof
op de huid, met inbegrip van de potentiële reversibiliteit van de waargenomen effecten.
Gevallen waarin de proef vereist is

De irriterende werking van de werkzame stof op de huid dient te worden vastgesteld, tenzij het
volgens de criteria van het richtsnoer voor de proef waarschijnlijk is dat de desbetreffende werkzame
stof ernstige dérmale effecten heeft of dat effecten kunnen worden uitgesloten.
Richtsnoer voor de proef

Het onderzoek naar de acute huidirritatie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B4
van Richtlijn 92/69/EEG.
5.2.5. Oogirritatie

Doel van de proef

De proef dient gegevens te verschaffen over de mogelijke irriterende werking van de werkzame stof
op de ogen, met inbegrip van de potentiële reversibiliteit van de waargenomen effecten .
Gevallen waarin de proef vereist is

Er dienen oogirritatieproeven te worden uitgevoerd, tenzij het volgens de criteria van het richtsnoer
voor de proef waarschijnlijk is dat de desbetreffende werkzame stof ernstige effecten op de ogen
heeft.

Richtsnoer voor de proef

De acute oogirritatie dient te worden vastgesteld overeenkomstig methode B5 van Richtlijn
92/69/EEG .

5.2.6 . Sensibilisatie van de huid

Doel van de proef
De proef dient voldoende gegevens te verschaffen om te kunnen beoordelen of de werkzame stof
huidsensibilisatiereacties veroorzaakt .
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Gevallen waarin de proef vereist is
De proef dient altijd te worden uitgevoerd, tenzij het gaat om een stof die als sensibilisator bekend
staat.

Richtsnoer voor de proef
De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B6 van Richtlijn 92/69/EEG.
5.3 .

Kortdurend toxiciteitsonderzoek

Onderzoeken naar de toxiciteit na kortdurende blootstelling dienen zodanig te zijn opgezet dat
gegevens worden verkregen over de hoeveelheid werkzame stof die te verdragen is zonder dat er
toxische effecten optreden onder de onderzoekomstandigheden. Dergelijk onderzoek levert bruikbare
gegevens op over de gevaren voor degenen die omgaan met en gebruik maken van preparaten die de
werkzame stof bevatten. Meer in het bijzonder verschaft een dergelijk onderzoek inzicht in de
mogelijke cumulatieve werking van de werkzame stof alsmede in de gevaren voor werknemers die
mogelijk te maken hebben met intensieve blootstelling. Bovendien levert een dergelijk onderzoek
gegevens op die nuttig zijn bij de opzet van onderzoeken naar chronische toxiciteit.
De te verstrekken en te evalueren onderzoeken, gegevens en informatie dienen toereikend te zijn om
te bepalen welke effecten optreden na herhaalde blootstelling aan de werkzame stof en, meer in het
bijzonder, om de volgende zaken te kunnen vaststellen of aangeven:
— het verband tussen dosis en nadelige effecten;
— toxiciteit van de werkzame stof, waar mogelijk met inbegrip van het NOAEL (No Observed
Adverse Effect Level );
— doelorganen, waar relevant;
— tijdsverloop en kenmerken van de vergiftiging, met volledige naderè gegevens over gedragsveran
deringen en eventuele pathologische bevindingen bij autopsie;
— specifieke toxische effecten en pathologische veranderingen;
— waar relevant, persistentie en reversibiliteit van bepaalde waargenomen toxische effecten, na
beëindiging van de toediening;
— waar mogelijk, de toxische werking, en
— het aan de verschillende blootstellingswegen verbonden relatieve gevaar.
5.3.1 . Onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

Gevallen waarin proeven vereist zijn
Hoewel korte-termijnonderzoeken over -28 dagen niet verplicht zijn, kunnen zij toch van pas komen
als proeven om de toe te passen doses vast te stellen. Indien deze onderzoeken worden uitgevoerd,
dienen zij te worden gerapporteerd, aangezien de resultaten uiterst nuttig kunnen zijn bij de
identificatie van adaptieve reacties die wellicht niet aan de oppervlakte komen bij onderzoek ' naar
chronische toxiciteit.

Richtsnoer voor de proef
De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B7 van Richtlijn 92/69/EEG.
5.3.2. Onderzoek over 90 dagen bij orale toediening
Gevallen waarin proeven vereist zijn
De orale toxiciteit na kortdurende blootstelling (90 dagen) aan de werkzame stof voor zowel rat als
hond dient altijd te worden gerapporteerd. Indien er aanwijzingen zijn dat honden duidelijk
gevoeliger zijn en indien dergelijke gegevens van nut kunnen zijn bij het extrapoleren van de
resultaten naar de mens, dient er een onderzoek over twaalf maanden naar de toxiciteit voor honden

te worden uitgevoerd en gerapporteerd.
Richtsnoer voor de proef
Deel B, hoofdstuk „ Subchronische orale toxiciteitstest", van Richtlijn 87/302/EEG.

5.3.3 . Overige toedieningswegen
Gevallen waarin proeven vereist zijn
Het verrichten van aanvullend percutaan onderzoek kan nuttig zijn voor de beoordeling van de
blootstelling van de toepasser.

In geval van vluchtige stoffen (dampspanning > 10"2 Pascal) is een deskundigenbeoordeling
noodzakelijk om te beslissen of korte-termijnonderzoeken gericht dienen te zijn op orale of
inhalatoire blootstelling.
Richtsnoeren voor de proef
— 28 dagen, dermaal: methode B9 van Richtlijn 92/69/EEG;
— 90 dagen, dermaal: deel B, hoofdstuk „subchronische dermale toxiciteitstest", van Richtlijn
87/302/EEG;
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— 28 dagen, inhalatie: methode B8 van Richtlijn 92/69/EEG;

— 90 dagen, inhalatie: deel B, hoofdstuk „subchronische inhalatietoxiciteitstest", van Richtlijn
87/302/EEG .

5.4.

Genotoxiciteitsproeven

Doel van de proef

Een dergelijk onderzoek is van nut bij :
— de voorspelling van de mogelijk genotoxische werking;

— het in een vroeg stadium identificeren van genotoxische carcinogene agentia;
— de opheldering van het werkingsmechanisme van bepaalde carcinogene agentia .
Teneinde reacties te vermijden die artefacten zijn van de opzet van het onderzoek, mogen geen
uitzonderlijk giftige doses worden toegediend bij in vitro dan wel in vivo uitgevoerde mutageniteits
tests. Deze benadering geldt slechts als algemeen richtsnoer, aangezien bij de desbetreffende proeven
van een flexibele benadering dient te worden uitgegaan, die onder meer bestaat uit het selecteren van
verdere tests afhankelijk van de interpretatie van de per fase verkregen resultaten.
5.4.1 . In vitro onderzoek

Gevallen waarin proeven vereist zijn

In vitro mutageniteitsproeven (bacteriële test voor genmutatie, onderzoek naar clastogeniteit in
zoogdiercellen en onderzoek naar genmutatie in zoogdiercellen) dienen altijd te worden uitgevoerd.
Richtsnoeren voor de proef
Als richtsnoeren voor de proef kunnen worden geaccepteerd:
— methode B14 (Salmonella typhimurium terugmutatietest) van Richtlijn 92/69/EEG.

— methode B10 (In vitro cytogenetische test met zoogdiercellen) van Richtlijn 92/69/EEG.
— deel B, hoofdstuk „ Zoogdierenceltransformatietest in vitro", van Richtlijn 87/302/EEG.
5.4.2. In vivo onderzoek in lichaamscellen

Gevallen waarin proeven vereist zijn

Indien alle uitkomsten van het in vitro onderzoek negatief zijn, dient bij verder onderzoek de
beschikbare relevante informatie in overweging te worden genomen ( inclusief toxicokinetische,
toxicodynamische en fysisch-chemische gegevens en gegevens over analoge stoffen). Het onderzoek
kan een in vivo onderzoek zijn of een in vitro onderzoek waarbij een ander metaboliseringssysteem
wordt gebruikt dan het systeem (de systemen) dat (die) voordien is (zijn) gebruikt.
Indien de in vitro cytogenetische test positief is, dient altijd een in vivo proef te worden uitgevoerd
waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamscellen (metafaseonderzoek gericht op beenmerg van
knaagdieren of micronucleustest bij knaagdieren ).
Indien één van beide in vitro genmutatietests positief is, dient een in vivo onderzoek naar
DNA-herstelsynthese of een vlekkentest bij muizen te worden uitgevoerd.
Richtsnoeren voor de proef

Als richtsnoeren voor de proef kunnen worden geaccepteerd:
— methode BI 2 (Micronucleustest) van Richtlijn 92/69/EEG.

— deel B, hoofdstuk „Vlekkentest bij muizen", van Richtlijn 87/302/EEG.

— methode Bil (In vivo cytogenetische test op beenmerg van zoogdieren, chromosoomanalyse) van
Richtlijn 92/69/EEG.

5.4.2. In vivo onderzoek in geslachtscellen

Gevallen waarin proeven vereist zijn

Indien een van de resultaten van het in vivo onderzoek in lichaamscellen positief is, zijn in vivo
proeven naar effecten op geslachtscellen wellicht op hun plaats. Of deze proeven uitgevoerd moeten
worden, dient van geval tot geval te worden bekeken, waarbij onder meer wordt uitgegaan van
gegevens betreffende toxicokinetiek, gebruik en verwachte blootstelling. Bij de proeven dient te
worden gekeken naar de interactie met DNA (bij voorbeeld onderzoek naar de dominante letale

factor) en de mogelijke overgeërfde effecten, en dient waar mogelijk een kwantitatieve beoordeling
plaats te vinden van erfelijke effecten. De noodzaak tot het uitvoeren van kwantitatief onderzoek

dient nadrukkelijk te worden aangetoond gezien het complexe karakter ervan.
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5.5 .

Toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit
Doel van de proef
De uit te voeren en te rapporteren lange-termijnonderzoeken dienen, te zamen met andere relevante
gegevens en informatie over de werkzame stof, toereikend te zijn om te bepalen welke effecten
optreden na herhaalde blootstelling aan de werkzame stof en, meer in het bijzonder, om:
— nadelige effecten als gevolg van de blootstelling aan de werkzame stof te kunnen identificeren;
— waar relevant, doelorganen te kunnen identificeren;
— het verband tussen dosis en effect te kunnen vaststellen;

— veranderingen in waargenomen vergiftigingsverschijnselen en -symptomen te kunnen vaststellen,
en

— het NOAEL te kunnen vaststellen .

Ook het carcinogeniteitsonderzoek dient, te zamen met andere relevante gegevens en informatie over
de werkzame stof, toereikend te zijn om een beoordeling mogelijk te maken van de gevaren voor de
mens na herhaalde blootstelling aan de werkzame stof en, meer in het bijzonder, om:
— de carcinogene effecten als gevolg van blootstelling aan de werkzame stof te kunnen identifice
ren;

— de soort- en orgaanspecificiteit van opgewekte tumoren te kunnen vaststellen;
— het verband tussen dosis en effect te kunnen vaststellen, en
— voor niet-genotoxische carcinogene agentia de maximale dosis te kunnen vaststellen waarbij nog
geen nadelig effect optreedt ( drempeldosis).
Gevallen waarin proeven vereist zijn
De toxiciteit bij langdurige blootstelling en de carcinogeniteit dienen voor alle werkzame stoffen te
worden vastgesteld. Indien — in uitzonderingsgevallen — aangevoerd wordt dat het uitvoeren van
dergelijke proeven overbodig is, dient dit nadrukkelijk te worden aangetoond aan de hand van
toxicokinetische gegevens waaruit blijkt dat er geen absorptie van de werkzame stof plaatsvindt via
het darmkanaal, de huid of de longen.

Pr oef omstandigheden
Er dienen lange-termijnonderzoeken naar orale toxiciteit en carcinogeniteit (twee jaar) van de
werkzame stof te worden uitgevoerd met ratten als proefdieren; deze onderzoeken kunnen worden
gecombineerd.
Het onderzoek naar de carcinogeniteit van de werkzame stof dient te worden uitgevoerd met muizen
als proefdier.
Indien ervan wordt uitgegaan dat er sprake is van een niet-genotoxische carcinogeniteit, dient er een
goed onderbouwd verslag te worden ingediend dat wordt ondersteund door relevante testgegevens,
met inbegrip van gegevens die noodzakelijk zijn ter verheldering van het mechanisme waarvan
mogelijk wel sprake is.
Normaliter dienen als referentiegegevens voor behandelingsreacties de controlegegevens die tijdens
het onderzoek worden verzameld; controlegegevens uit eerdere onderzoeken kunnen echter van nut
zijn bij de interpretatie van specifieke carcinogeniteitsonderzoeken. Indien zij worden overgelegd,
dienen deze controlegegevens uit eerdere onderzoeken betrekking te hebben op dezelfde soort en
dezelfde stam, die onder soortgelijke omstandigheden zijn gehouden, en dienen te verkregen te zijn
uit gelijktijdig uitgevoerde onderzoeken. Controlegegevens uit eerdere onderzoeken dienen onder
meer te bestaan uit:

— identificatie van soort en stam, naam van de leverancier en specifieke kolonie-identificatie indien
de leverancier verschillende vestigingsplaatsen heeft;
— naam van het laboratorium en data van onderzoek;

— beschrijving van de algemene omstandigheden waaronder de dieren zijn gehouden, met inbegrip
van de soort of het merk voeder en, voor zover mogelijk, de geconsumeerde hoeveelheid;
— de leeftijd in dagen — bij benadering — van de controledieren bij aanvang van het onderzoek en
op het tijdstip van de natuurlijke of onnatuurlijke dood;
— beschrijving van het tijdens of aan het eind van het onderzoek waargenomen mortaliteitspatroon
van de controlegroep, alsmede andere relevante waarnemingen (bij voorbeeld ziekten, infecties);
— namen van het laboratorium en van de betrokken wetenschappelijke onderzoekers die verant
woordelijk waren voor de verzameling en interpretatie van de pathologische gegevens van het
desbetreffende onderzoek, en

— een verklaring betreffende de aard van de tumoren die eventueel zijn gecombineerd om
incidentiegegevens te verkrijgen.
De proefdoses, met inbegrip van de hoogste proefdosis, dienen te worden gekozen op basis van de
resultaten van korte-termijnonderzoek en, indien voorhanden ten tijde van de planning van het
desbetreffende onderzoek, op basis van metabolisme- en toxicokinetische gegevens. De hoogste bij
het onderzoek naar de carcinogeniteit toegediende dosis dient minimale vergiftigingsverschijnselen tot
gevolg te hebben, zoals een lichte teruggang in de toename van het lichaamsgewicht (minder dan
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10% ), zonder weefselnecrose of metabolische verzadiging te veroorzaken en zonder de normale
levensduur als gevolg van andere effecten dan tumoren wezenlijk te verkorten. Indien het onderzoek
naar de toxiciteit bij langdurige blootstelling apart wordt uitgevoerd, dient de hoogste toegediende
dosis duidelijke toxiciteitsverschijnselen tot gevolg te hebben zonder echter in hoge mate dodelijk te
zijn. Hogere doses die leiden tot buitengewoon hoge toxiciteit, worden niet relevant geacht voor de
uit te voeren evaluaties .

Bij de gegevensverzameling en opstelling van rapporten mogen de incidentiewaarden van goedaardige
en kwaadaardige tumoren niet worden gecombineerd, tenzij er duidelijke 'aanwijzingen zijn dat
bepaalde goedaardige tumoren mettertijd kwaardaardig worden. Evenzo mogen onderling verschil
lende; niet-verwante tumoren — ongeacht de vraag of ze goedaardig of kwaadaardig zijn — die zich
in hetzelfde orgaan bevinden, niet worden gecombineerd bij de beschrijving van de resultaten.
Teneinde verwarring te voorkomen, dient in de nomenclatuur en bij de beschrijving van tumoren
gebruik te worden gemaakt van vaktermen die bij voorbeeld zijn vastgesteld door de American
Society of Toxicologie Pathologists (') of door de Hannover Tumour Registry (RENI ). De gebruikte
terminologie dient te worden gespecificeerd.
Het is van wezenlijk belang dat het voor het histopathologische onderzoek geselecteerde biologische
materiaal bestaat uit materiaal dat is gekozen met hét oog op het verkrijgen van nadere gegevens
over laesies die worden vastgesteld bij globaal pathologisch onderzoek. Indien relevant voor de
verduidelijking van het werkingsmechanisme en voor zover voorhanden, dienen er speciale histologi
sche ( kleurings)technieken, histochemische technieken en elektronenmicroscooponderzoeken te wor
den toegepast respectievelijk uitgevoerd en te worden gerapporteerd.
Richtsnoer voor de proef
De onderzoeken dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig deel B, hoofdstuk „Chronische
toxiciteitstest", hoofdstuk „ Carcinogeniteitsonderzoek" of hoofdstuk „ Gecombineerde chronische
toxiciteits/carcinogeniteitstest", van Richtlijn 87/302/EEG.
5.6 .

Reproduktietoxiciteit

Nadelige effecten op het voortplantingsmechanisme kunnen worden ingedeeld in de volgende
hoofdtypen :
— vermindering van mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid;

— effecten op de normale ontwikkeling van het nageslacht ( ontwikkelingstoxiciteit).
De mogelijke effecten op alle aspecten van de voortplantingsfysiologie bij zowel mannelijke als
vrouwelijke dieren, alsmede de mogelijke effecten op prenatale en postnatale ontwikkeling, dienen te
worden onderzocht en gerapporteerd. Indien — in uitzonderingsgevallen — wordt aangevoerd dat
het uitvoeren van dergelijke proeven overbodig is, dient dit nadrukkelijk te worden aangetoond.
Normaliter dienen als referentiegegevens voor behandelingsreacties de controlegegevens die tijdens
het onderzoek worden verzameld; controlegegevens uit eerdere onderzoeken kunnen echter van nut
zijn bij de interpretatie van specifieke reproduktieonderzoeken. Indien deze gegevens uit eerdere
onderzoeken worden overgelegd, dienen zij betrekking te hebben op dezelfde soort en dezelfde stam,
die onder soortgelijke omstandigheden zijn gehouden, en dienen ze verkregen te zijn uit gelijktijdig
uitgevoerde onderzoeken. Controlegegevens uit eerdere onderzoeken dienen onder meer te bestaan
uit:

— identificatie van soort en stam, naam van de leverancier en specifieke kolonie-identificatie indien
de leverancier verschillende vestigingsplaatsen heeft;
— naam van het laboratorium en data van onderzoek;

— beschrijving van de algemene omstandigheden waaronder de dieren zijn gehouden, met inbegrip
van de soort of het merk voeder en, voor zover mogelijk, de verbruikte hoeveelheid;
— de leeftijd in dagen — bij benadering — van de controledieren bij aanvang van het onderzoek en
op het tijdstip van de natuurlijke of onnatuurlijke dood;
— beschrijving van het tijdens of aan het eind van het onderzoek waargenomen mortaliteitspatroon
van de controlegroep, alsmede andere relevante waarnemingen ( bij voorbeeld ziekten, infecties),
en

— namen van het laboratorium en van de betrokken wetenschappelijke onderzoekers die verant
woordelijk waren voor de verzameling en interpretatie van de toxicologische gegevens van het
desbetreffende onderzoek .

5.6.1 . Multigeneratieonderzoek

Doel van de proef

De gerapporteerde onderzoeken dienen, te zamen met andere relevante gegevens en informatie over
de werkzame stof, toereikend te zijn om te bepalen welke effecten er ten aanzien van de
voortplanting optreden na herhaalde blootstelling aan de werkzaam stof en, meer in het bijzonder,
om :

(*) Standardized System of Nomenclature and Diagnostic Criteria — Guides for Toxicologic Pathology.
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— directe en indirecte effecten op de voortplanting als gevolg van blootstelling aan de werkzame
stof te kunnen identificeren;

— versterking van algemene toxische effecten te kunnen vaststellen (waargenomen bij onderzoek
naar toxiciteit op korte termijn en naar chronische toxiciteit);
— het verband tussen dosis en effect te kunnen vaststellen;

— veranderingen in waargenomen vergiftigingsverschijnselen en -symptomen te kunnen vaststellen,
en

— het NOAEL te kunnen vaststellen.

Gevallen waarin proeven vereist zijn
Er dient altijd een onderzoek naar reproduktietoxiciteit bij ten minste twee generaties ratten te
worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Richtsnoer voor de proef
De proeven dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig deel B, hoofdstuk „Reproduktietoxiciteits
onderzoek over twee generaties", van Richtlijn 87/302/EEG. Bovendien moet het gewicht van de
voortplantingsorganen worden gerapporteerd.
Aanvullend onderzoek

Indien nodig voor een betere interpretatie van de effecten op de voortplanting en voor zover deze
gegevens nog niet beschikbaar zijn, kan het van nut zijn aanvullend onderzoek te verrichten:
— afzonderlijke onderzoeken, naar mannelijke en vrouwelijke dieren;
— uit drie onderdelen bestaande opzet van het onderzoek;
— onderzoek naar de dominante letale oorzaak van onvruchtbaarheid bij mannelijke dieren;

— kruisingen tussen behandelde mannelijke dieren en niet behandelde vrouwelijke dieren en vice
versa;

— effect op spermatogenese;
— effect op oögenese;
— motiliteit, mobiliteit en morfologie van het sperma, en
— onderzoek naar hormonale activiteit.

5.6.2. Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit
Doel van de proeven

De gerapporteerde onderzoeken dienen, te zamen met andere relevante gegevens en informatie over
de werkzame stof, toereikend te zijn om een beoordeling mogelijk te maken van de effecten op de
embryonale en foetalè ontwikkeling na herhaalde blootstelling aan de werkzame stof en, meer in het
bijzonder om:

— de directe en indirecte effecten op de embryonale en foetale ontwikkeling als gevolg van
blootstelling aan de werkzame stof te kunnen identificeren;
— maternale toxiciteit te kunnen vaststellen;

— het verband tussen waargenomen effecten en dosis bij z<?wel moederdier als jongen te kunnen
vaststellen;

— veranderingen in waargenomen vergiftigingsverschijnselen en symptomen te kunnen vaststellen,
en

— het NOAEL te kunnen vaststellen.

Bovendien dienen de proeven aanvullende gegevens op te leveren over de eventuele versterking van
algemene toxische effecten op drachtige dieren.
Gevallen waarin proeven vereist zijn

De onderzoeken dienen altijd te worden uitgevoerd.
Pr oef omstandigheden

Ontwikkelingstoxiciteit dient zowel bij ratten als bij konijnen te worden vastgesteld via orale
toediening. Misvormingen en afwijkingen dienen afzonderlijk te worden gerapporteerd. In het
desbetreffende rapport dient een overzicht van de terminologie en van de diagnostische beginselen te
worden gegeven voor alle misvormingen en afwijkingen.
Richtsnoer voor de proef

De proeven dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig deel B, hoofdstuk „Teratogeniteitsonder
zoek" (knaagdieren en niet-knaagdieren), van Richtlijn 87/302/EEG.
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Onderzoek naar vertraagd intredende neurotoxiciteit
Doel van de proef
De proef dient voldoende gegevens op te leveren om te kunnen beoordelen of de werkzame stof
vertraagd intredende neurotoxiciteit tot gevolg kan hebben na acute blootstelling.
Gevallen waarin de proef vereist is
Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd voor stoffen met structuren die vergelijkbaar zijn met of

verwant zijn aan de structuren van stoffen die vertraagd intredende neurotoxiciteit tot gevolg kunnen
hebben, zoals organofosfaten.
Richtsnoer voor de proef
De proeven dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig OESO-richtsnoer 418 .
5.8 .

Overige toxicologische onderzoeken

5.8.1 . Onderzoek naar toxiciteit van metabolieten als bedoeld in punt vii) van de inleiding
Aanvullend onderzoek, voor zover betrekking hebbend op andere stoffen dan de werkzame stof, is
niet per definitie vereist.
Of er al dan niet aanvullend onderzoek dient te worden verricht, dient van geval tot geval te worden
bekeken .

5.8.2. Aanvullend onderzoek naar de werkzame stof
Het kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek te verrichten teneinde meer
duidelijkheid te verkrijgen over waargenomen effecten. Dit onderzoek kan onder meer bestaan uit:
— onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme;
— onderzoek naar de mogelijke neurotoxische werking;
— onderzoek naar de mogelijke immunotoxicologische werking;
— onderzoek gebaseerd op andere toedieningsroutes.
Of er al dan niet aanvullend onderzoek dient te worden verricht, dient van geval tot geval te worden

bekeken, waarbij onder meer wordt uitgegaan van de resultaten van beschikbare toxicologische
onderzoeken en onderzoeken naar metabolisme en wordt uitgegaan van de belangrijkste blootstel
lingswegen.

Eventueel vereist onderzoek dient op individuele basis te worden opgezet, in het licht van de
specifieke, te onderzoeken parameters en de te bereiken doelstellingen.
5.9.

Medische gegevens

Indien beschikbaar en onverminderd het bepaalde in artikel 5 van Richtlijn 80/1107/EEG van de
Raad van 27 november 1980 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van
blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk (') dienen gegevens uit de
praktijk en informatie met betrekking tot de herkenning van vergiftigingsverschijnselen en betref
fende de effectiviteit van eerste hulp en therapeutische maatregelen te worden overgelegd. Bovendien
dienen er meer specifieke verwijzingen naar onderzoeken naar antidotale farmacologie of veiligheids

farmacologie waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren, te worden overgelegd. Indien relevant,
dient de werkzaamheid van potentiële vergiftigingsantagonisten te worden onderzocht en gerappor
teerd.

Gegevens en informatie over de effecten van menselijke blootstelling, indien beschikbaar en van de
vereiste kwaliteit, zijn uiterst nuttig bij de bevestiging van de validiteit van extrapolaties en
conclusies met betrekking tot doelorganen, verbanden tussen doses en effecten en de reversibiliteit
van toxische effecten . Dergelijke gegevens kunnen worden verkregen na accidentele blootstelling of
blootstelling tijdens het werk.

5.9.1 . Gegevens van het medisch toezicht op het bij de fabricage betrokken personeel

Verslagen van programma's voor toezicht op gezonde werkomstandigheden, ondersteund door
gedetailleerde gegevens over de opzet van het programa, de blootstelling aan de werkzame stof en de
blootstelling aan andere chemicaliën, dienen te worden overgelegd. Waar mogelijk dienen dergelijke
verslagen tevens gegevens te bevatten over het werkingsmechanisme van de werkzame stof. Ook
dienen deze verslagen, indien voorhanden, gegevens te bevatten over personen die in fabrieken of na
toepassing van de werkzame stof ( bij voorbeeld bij werkzaamheidsproeven ) aan de werkzame stof
zijn blootgesteld.

Beschikbare gegevens over sensibilisatie, met inbegrip van allergische reacties bij werknemers en
andere personen die aan de werkzame stof zijn blootgesteld, dienen te worden verstrekt en waar
relevant bijzonderheden te bevatten over eventuele incidentie van hypergevoeligheid. De verstrekte
gegevens dienen betrekking te hebben op bijzonderheden als frequentie, niveau en duur van de
blootstelling, waargenomen symptomen en andere relevante klinische informatie.
(') PB nr. L 327 van 3 . 12 . 1980, blz. 8 .
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5.9.2. Rechtstreekse waarneming van bij voorbeeld klinische gevallen en accidentele vergiftiging

Beschikbare rapporten uit de openbare literatuur inzake klinische gevallen en gevallen van vergifti
ging dienen, voor zover zij zijn gepubliceerd in vooraanstaande vakbladen of zijn ontleend aan
officiële rapporten, te zamen met rapporten van eventuele follow-up-onderzoeken te worden
overgelegd. Dergelijke rapporten dienen volledige beschrijvingen te bevatten van aard, niveau en
duur van de blootstelling, klinische symptomen, maatregelen voor eerste hulp en therapeutische
maatregelen alsmede van verrichte metingen en gedane waarnemingen. Samenvattingen en samenvat
tende gegevens zijn niet bruikbaar in dit verband.
Mits zij diep genoeg op de materie ingaat, kan een dergelijke documentatie uiterst nuttig zijn bij de
bevestiging van de validiteit van extrapolatie van gegevens over dieren naar de mens en bij de
identificatie van voor de mens specifieke, onvoorziene nadelige effecten.
5.9.3 . Waarnemingen inzake de blootstelling van de bevolking in het algemeen en, indien relevant,
epidemiologisch onderzoek
Voor zover beschikbaar en ondersteund door gegevens over niveau en duur van de blootstelling, en
voor zover uitgevoerd overeenkomstig de erkende normen ( 1 ), is epidemiologisch onderzoek uiterst
nuttig en dient het te worden overgelegd.

5.9.4. Diagnose van vergiftiging (bepaling van de werkzame stof, metabolieten), specifieke vergiftigingsver
schijnselen, klinisch onderzoek

Er dient een gedetailleerde beschrijving van de klinische verschijnselen en vergiftigingsverschijnselen,
met inbegrip van de in een vroeg stadium optredende verschijnselen en symptomen en volledige
gegevens over klinisch onderzoek dat bruikbaar is in diagnostisch opzicht, indien voorhanden, te
worden verstrekt en deze beschrijving dient volledige bijzonderheden te bevatten betreffende het
tijdsverloop van opname van, dermale blootstelling aan of inhalatie van verschillende hoeveelheden
van de werkzame stof.

5.9.5. Voorgestelde behandeling: maatregelen voor eerste hulp, antidota, medische behandeling
Er dienen maatregelen voor eerste hulp te worden vastgesteld die toegepast moeten worden bij
(feitelijke of waarschijnlijke) vergiftiging en bij contaminatie van de ogen.
Er dient een volledige beschrijving te worden gegeven van de toe te passen behandeling bij
vergiftiging of contaminatie van de ogen, met inbegrip van het gebruik van antidota, voor zover
beschikbaar. Er dienen aan de praktijk — voor zover aanwezig en beschikbaar of bij gebreke
hiervan, aan de theorie — ontleende gegevens over de effectiviteit van alternatieve behandelingsmet
hoden — voor zover relevant — te worden verstrekt. Er dient een beschrijving te worden gegeven
van aan specifieke methoden verbonden contra-indicaties, met name van die welke betrekking
hebben op „algemene medische problemen" en omstandigheden.
5.9.6. Te verwachten effecten van vergiftiging

Voor zover bekend dienen de te verwachten effecten van vergiftiging en de duur van deze effecten na
vergiftiging te worden beschreven en dient de invloed te worden aangegeven van:
— soort, niveau en duur van blootstelling of opname, en
— verschillen in tijd tussen blootstelling of opname en aanvang van de behandeling.
5.10.

Samenvatting van zoogdiertoxiciteit en globale evaluatie

Er dient een samenvatting te worden overgelegd van alle in het kader van de paragrafen 5.1 tot en
met 5.10 verstrekte gegevens en informatie, welke samenvatting een gedetailleerde en kritische
beoordeling dient te omvatten van die gegevens aan de hand van relevante evaluatieve en voor de
besluitvorming beslissende criteria en richtsnoeren, met specifieke verwijzingen naar de gevaren voor
mens en dier die kunnen ontstaan of bestaan alsmede naar de omvang, kwaliteit en betrouwbaarheid
van de database.

Waar relevant dient in het licht van de bevindingen met betrekking tot de analytische beschrijving
van batches van de werkzame stof (paragraaf 1.11 ) en van eventuele opschalingsonderzoeken
(paragraaf 5, punt iv)), de relevantie van de gegevens die worden overgelegd ter beoordeling van het

toxicologische profiel van de werkzame stof zoals die wordt gefabriceerd, te worden aangetoond.
Op basis van de beoordeling van de database en de relevante voor de besluitvorming beslissende
criteria en richtsnoeren, dienen de voor elk relevant onderzoek voorgestelde NOAELs te worden
gemotiveerd.

Op basis van deze gegevens dienen er wetenschappelijk verantwoorde voorstellen te worden
ingediend voor de vaststelling van een ADI en AOEL(s) voor de desbetreffende werkzame stof."

(') Guidelines for Good Epidemiology Practices for Occupational and Environmental Research, opgesteld door de Chemical
Manufacturers Association's Epidemiology Task Group, als onderdeel van het proefproject van het Epidemiology
Resource and Information Center (ERIC) uit 1991 .
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BIJLAGE II

, 7.

TOXICOLOGISCH ONDERZOEK

Voor een juiste beoordeling van de toxiciteit van preparaten dienen er voldoende gegevens
beschikbaar te zijn betreffende acute toxiciteit, irritatie en sensibilisatie van de werkzame stof.
Indien mogelijk dient er aanvullende informatie betreffende de toxische werking, het toxicologische
profiel en alle andere bekende toxicologische aspecten van de werkzame stof te worden overge
legd.
Binnen de context van de invloed die onzuiverheden en andere bestanddelen op toxicologisch
gedrag kunnen hebben, is het van wezenlijk belang dat voor elk overgelegd onderzoek een
gedetailleerde beschrijving (specificatie) van het toegepaste materiaal wordt gegeven. De proeven
dienen te worden uitgevoerd met gebruikmaking van het gewasbeschermingsmiddel waarvoor
toelating wordt gevraagd.
7.1 .

Acute toxiciteit

De te verstrekken en te beoordelen onderzoeken, gegevens en informatie dienen toereikend te zijn
om te bepalen welke effecten optreden na eenmalige blootstelling aan het gewasbeschermingsmid
del en, meer in het bijzonder, om de volgende zaken te kunnen vaststellen of aangeven :
— de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel;
— de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel met betrekking tot de werkzame stof;

— het tijdsverloop en de kenmerken van het effect, met volledige bijzonderheden betreffende
gedragsveranderingen en eventuele globale pathologische bevindingen bij autopsie;
— waar mogelijk de toxische werking, en
— het aan de verschillende blootstellingswegen verbonden relatieve gevaar.
Hoewel de nadruk dient te worden gelegd op het schatten van de toxiciteitsniveaus, dienen de
verkregen gegevens het eveneens mogelijk te maken om het gewasbeschermingsmiddel in te delen
overeenkomstig Richtlijn 78/631 /EEG van de Raad. De bij onderzoek naar acute toxiciteit
verkregen gegevens zijn uiterst nuttig bij de beoordeling van gevaren die zich naar alle waarschijn
lijkheid voor zullen doen bij accidentele situaties.
7.1.1 .

Oraal

Gevallen waarin proeven vereist zijn

Er dient altijd een proef inzake acute orale toxiciteit te worden uitgevoerd, tenzij de aanvrager ten
genoegen van de daarvoor bevoegde instantie kan aantonen dat voldaan is aan het bepaalde in
artikel 3 , lid 2, van Richtlijn 78/631 /EEG .

Richtsnoer voor de proef

De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode BI of methode BI bis van Richtlijn
92/69/EEG .
7.1.2 .

Percutaan

Gevallen waarin proeven vereist zijn
Er dient altijd een proef inzake acute dermale toxiciteit te worden uitgevoerd, tenzij de aanvragen
ten genoegen van de daarvoor bevoegde instantie kan aantonen dat voldaan is aan het bepaalde in
artikel 3 , lid 2 , van Richtlijn 78/631 /EEG .

Richtsnoer voor de proef

De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B3 van Richtlijn 92/69/EEG.
7.1.3 .

Inhalatie

Doel van de proef
De proef dient gegevens te verschaffen over de inhalatietoxiciteit bij ratten van het gewasbescher
mingsmiddel of van de rook die door dit middel wordt voortgebracht.
Gevallen waarin proeven vereist zijn

De proef dient te worden uitgevoerd indien het gewasbeschermingsmiddel:
— een gas of vloeibaar gemaakt gas is;
— een rook voortbrengende formulering of fumigatiemiddel is;
— wordt gebruikt in vernevelingsapparatuur;
— een damp verspreidend preparaat is;

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 354/28

— een aërosol is;

— een poeder is waarvan een belangrijk deel bestaat uit deeltjes met een doorsnede < 50 /xm
(> 1 % op gewichtsbasis);
— met behulp van vliegtuigen wordt verspreid en voor zover er gevaar is voor blootstelling door
inhalatie;

— een werkzame stof bevat met een dampspanning > 1 x 10~2 Pa en gebruikt wordt in besloten
ruimten, zoals opslagplaatsen of kassen;
— op zodanige wijze wordt gebruikt dat er verspreiding plaastsvindt van een groot aantal deeltjes
of druppeltjes met een doorsnede < 50 fim (> 1 % op gewichtsbasis).
Richtsnoer voor de proef

De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B2 van Richtlijn 92/69/EEG.
7. 1 .4.

Huidirritatie

Doel van de proef

De proef dient gegevens op te leveren betreffende de mogelijke irriterende werking op de huid van
het gewasbeschermingsmiddel, met inbegrip van de potentiële reversibiliteit van de waargenomen
effecten .

Gevallen waarin proeven vereist zijn

De irriterende werking op de huid van het gewasbeschermingsmiddel dient te worden vastgesteld,
tenzij het volgens de criteria van het richtsnoer voor de proef waarschijnlijk is dat de desbetref
fende werkzame stof ernstige dermale effecten heeft of dat effecten kunnen worden uitgesloten.
Richtsnoer voor de proef

De proef dient te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B4 van Richtlijn 92/69/EEG.
7.1.5 .

Oogirritatie

<

Doel van de proef

De proef dient gegevens op te leveren over de mogelijke irriterende werking van het gewasbescher
mingsmiddel op de ogen, met inbegrip van de potentiële reversibiliteit van de waargenomen
effecten .

Gevallen waarin proeven vereist zijn

Er dienen oogirritatieproeven te worden uitgevoerd, tenzij het volgens de criteria van het richtsnoer
voor de proef waarschijnlijk is dat het desbetreffende middel ernstige effecten op de ogen heeft.
Richtsnoer voor de proef
De oogirritatie dient te worden vastgesteld overeenkomstig methode B5 van Richtlijn
92/69/EEG.

7.1.6 .

Sensibilisatie van de huid

Doel van de proef

De proef dient voldoende gegevens op te leveren om te kunnen beoordelen of het gewasbescher
mingsmiddel huidsensibilisatiereacties veroorzaakt.
Gevallen waarin proeven vereist zijn

De proeven dienen altijd te worden uitgevoerd, tenzij van de werkzame stof(fen) of co-formulanten
bekend is dat ze sensibiliserende eigenschappen hebben.
Richtsnoer voor de proef

De proeven dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig methode B6 van Richtlijn 92/69/EEG.
7.1.7.

Aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen
Doel van de proef

Het kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om het onderzoek als bedoeld in de punten 7.1.1
tot en met 7.1.6 te verrichten voor combinaties van gewasbeschermingsmiddelen, indien het etiket
van het middel voorschriften bevat voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel met andere
gewasbeschermingsmiddelen en/of hulpstoffen als tankmengsel. De noodzaak tot het verrichten van
aanvullend onderzoek dient van geval tot geval te worden bekeken, waarbij wordt uitgegaan van
de resultaten van onderzoek naar de acute toxiciteit van de afzonderlijke gewasbeschermingsmid
delen, de mogelijkheid van blootstelling afan de combinatie van de desbetreffende middelen en de
beschikbare gegevens over of praktijkervaring met de desbetreffende middelen of soortgelijke
produkten.
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De gevaren voor degenen die werken met gewasbeschermingsmiddelen zijn afhankelijk van de
fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van het gewasbeschermingsmiddel alsmede
van het soort middel (verdund/onverdund) en de route, mate en duur van de blootstelling. Er
dienen voldoende informatie en gegevens te worden verstrekt om een beoordeling mogelijk te
maken van de mate van blootstelling aan de werkzame stof(fen ) en/of toxicologisch relevante
verbindingen in het gewasbeschermingsmiddel, waarvan waarschijnlijk sprake zal zijn onder de
voorgestelde gebruiksomstandigheden. Daarnaast dienen op basis van deze informatie en gegevens
de juiste beschermingsmaatregelen te kunnen worden genomen, die onder meer betrekking hebben
op de door de toepasserS te gebruiken en op het etiket te specificeren persoonlijke beschermings
middelen .

7.2.1.1 . Schatting van de blootstelling van de toepassing

Doel van de schatting
Er dient een schatting te worden gemaakt — op basis van een (voor zover beschikbaar) geschikt
rekenmodel — om een evaluatie mogelijk te maken van de blootstelling van de toepasser waarvan
naar alle waarschijnlijkheid sprake zal zijn onder de voorgestelde gebruiksomstandigheden.
Gevallen waarin de schatting vereist is

Er dient altijd een schatting te worden gemaakt van de blootstelling van de toepasser.
Schattingsomstandigheden

Er dient een schatting te worden gemaakt voor elke toepassingsmethode en alle toepassingsappara
tuur, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die voortvloeien uit de voorschriften die bij
Richtlijn 78/63 1/EEG op het gebied van indeling en etikettering zijn vastgesteld voor het
manipuleren van het onverdunde en het verdunde produkt, en met de verschillende soorten en
maten van te gebruiken recipiënten, het mengen, laden en verspreiden van het gewasbeschermings
middel, weersomstandigheden en reiniging en onderhoud van de apparatuur die bij de verspreiding
wordt gebruikt.
Allereerst dient er een schatting te worden gemaakt waarbij wordt verondersteld dat de toepasser
geen gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Indien relevant, dient er een tweede schatting te worden gemaakt, waarbij wordt verondersteld dat
de toepasser wel gebruik maakt van de voor de hand liggende effectieve en makkelijk verkrijgbare
beschermingsmiddelen. Indien er op het etiket beschermingsmaatregelen zijn gespecificeerd, zal
hiermee rekening worden gehouden bij de schatting.
7.2.1.2. Meting van de blootstelling van de toepasser
Doel van de proef
De proef dient voldoende gegevens te verschaffen om een evaluatie mogelijk te maken van de
blootstelling van de toepasser waarvan naar alle waarschijnlijkheid sprake zal zijn onder de
voorgestelde gebruiksomstandigheden.
Gevallen waarin de proef vereist is

Er dienen feitelijke blootstellingsgegevens betreffende de relevante blootstellingsroute(s) te worden
gerapporteerd, indien uit de risico-evaluatie blijkt dat de op grond van gezondheidsoverwegingen
vastgestelde grenswaarde is overschreden. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer uit de in punt
7.2.1.1 genoemde schatting van de blootstelling van de toepasser blijkt dat:
— het ( de ) aanvaardbare niveau(s ) van blootstelling van de toepasser (AOEL) dat is vastgesteld
binnen de context van opneming van de werkzame stof(fen) in bijlage I, en/of
— de grenswaarden die zijn vastgesteld voor de werkzame stof en/of toxicologisch relevante
verbinding(en ) van het gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig Richtlijn 80/1107/EEG
betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische,
fysische en biologische agentia op het werk, en overeenkomstig Richtlijn 90/394/EEG van de
Raad van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van
blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (')
kan of kunnen worden overschreden.

Er dienen eveneens feitelijke blootstellingsgegevens te worden gerapporteerd indien er geen geschikt
rekenmodel of geen geschikte gegevens beschikbaar zijn om de in punt 7.2.1.1 genoemde schatting
te maken .

In gevallen waarin dermale blootstelling de belangrijkste blootstellingsweg is, kan een proef met
betrekking tot dermale absorptie of de uitkomsten van een subacuut dermaal onderzoek, voor
zover niet reeds uitgevoerd, een bruikbaar alternatief zijn voor het verkrijgen van gegevens ter
verfijning van de in punt 7.2.1.1 genoemde schatting.
(') PB nr. L 196 van 26 . 7. 1990, blz. 1 .

Nr. L 354/30

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Proefomstandigheden
De proef dient te worden uitgevoerd onder realistische blootstellingsomstandigheden, waarbij
wordt uitgegaan van de voorgestelde gebruiksomstandigHeden.

7.2.2.

Blootstelling van omstanders
Omstanders kunnen worden blootgesteld gedurende de toepassing van gewasbeschermingsmidde
len. Op basis van de gerapporteerde informatie en gegevens dienen de juiste gebruiksomstandighe
den te kunnen worden bepaald, die onder meer het weren van omstanders uit gebieden waar
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden en het vaststellen van veilige afstanden inhouden.
Doel van de schatting
Er dient een schatting te worden gemaakt, op basis van een — voor zover beschikbaar — geschikt
rekenmodel, om een evaluatie mogelijk te maken van de blootstelling van omstanders waarvan
naar alle waarschijnlijkheid sprake zal zijn onder de de voorgestelde gebruiksomstandigheden.
Gevallen waarin de schatting vereist is

Er dient altijd een schatting te worden gemaakt van de blootstelling van omstanders.
Schattings omstandigheden
Er dient een schatting van de blootstelling van omstanders te worden gemaakt voor elke
toepassingsmethode. Bij deze schatting dient ervan uit te worden gegaan dat de omstanders geen
gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
De blootstelling van omstanders dient eventueel te worden gemeten, indien de in dit verband
gemaakte schattingen hiertoe aanleiding geven.
7.2.3.

Blootstelling van werknemers
Werknemers kunnen worden blootgesteld na toepassing van gewasbeschermingsmiddelen indien zij
behandelde velden of erven betreden dan wel behandelde ruimten binnengaan, of wanneer zij in
aanraking komen met behandelde planten of plantaardige produkten waarop residuen zijn
achtergebleven. Op basis van de gerapporteerde informatie en gegevens dienen de juiste bescher
mingsmaatregelen te kunnen worden genomen, die onder meer betrekking hebben op wacht- en
terugkeertijden.

7.2.3.1 . Schatting van de blootstelling van de werknemer
Doel van de schatting

Er dient een schatting te worden gemaakt op basis van een — indien beschikbaar — geschikt
rekenmodel, om een evaluatie mogelijk te maken van de blootstelling van de werknemer waarvan
naar alle waarschijnlijkheid sprake zal zijn onder de voorgestelde gebruiksomstandigheden.
Gevallen waarin de schatting vereist is
Er dient altijd een schatting te worden gemaakt van de blootstelling van de werknemer.
Schattingsomstandigheden

Er dient een schatting van de blootstelling van de werknemer te worden gemaakt voor elk gewas
en elke uit te voeren taak .

Allereerst dient er een schatting te worden gemaakt waarbij wordt uitgegaan van de beschikbare
gegevens over de te verwachten blootstelling, met als veronderstelling dat de werknemer geen
gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Indien relevant, dient er een tweede schatting te worden gemaakt, waarbij wordt verondersteld dat
de werknemer wel gebruik maakt van de voor de hand liggende effectieve en makkelijk
verkrijgbare beschermingsmiddelen.

Indien relevant, dient er bovendien een schatting te worden gemaakt op basis van gegevens over de
hoeveelheid residuen die vrij kunnen komen onder de voorgestelde gebruiksomstandigheden.
7.2.3.2. Meting van de blootstelling van de werknemer
Doel van de proef

De proef dient voldoende gegevens te verschaffen om een beoordeling mogelijk te maken van dé*
blootstelling van de werknemer waarvan naar alle waarschijnlijkheid sprake zal zijn onder de
voorgestelde gebruiksomstandigheden.
Gevallen waarin de proef vereist is

Er dienen feitelijke blootstellingsgegevens betreffende de relevante blootstellingsroute(s) te worden
gerapporteerd, indien uit de risico-evaluatie blijkt dat de op grond van gezondheidsoverwegingen
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vastgestelde grenswaarde is overschreden. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer uit de in punt
7.2.3.1 genoemde schatting van de blootstelling van de werknemer blijkt dat:
— de AOEL(s) die is (zijn) vastgesteld binnen de context van de opneming van de werkzame
stof(fen) in bijlage I, en/of

— de grenswaarden die zijn vastgesteld voor de werkzame stof en/of toxicologisch relevante
verbinding(en ) van het gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig de Richtlijnen 80/1107/EEG
en 90/394/EEG

kan of kunnen worden overschreden.

Er dienen eveneens feitelijke blootstellingsgegevens te worden gerapporteerd indien er geen geschikt
rekenmodel of geen geschikte gegevens beschikbaar zijn om de in punt 7.2.3.1 genoemde schatting
te maken .

In gevallen waarin dermale blootstelling de belangrijkste blootstellingsroute is, kan een proef met
betrekking tot dermale absorptie, voor zover niet reeds uitgevoerd, een bruikbaar alternatief zijn
voor het verkrijgen van gegevens ter verfijning van de in punt 7.2.3.1 genoemde schatting.
Proefomstandigheden
De proef dient te worden uitgevoerd onder realistische blootstellingsomstandigheden, waarbij
wordt uitgegaan van de voorgestelde gebruiksomstandigheden.
7.3 .

Dermale absorptie

Doel van de proef

De proef dient te voorzien in een meting van de absorptie van de werkzame stof en toxicologisch
relevante verbindingen via de huid.
Gevallen waarin de proef vereist is

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd wanneer dermale blootstelling een belangrijke blootstel
lingsroute is en indien uit de risico-evaluatie blijkt dat de op grond van gezondheidsoverwegingen
vastgestelde grenswaarde is overschreden. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer de uitkomsten van
de schatting of meting van de blootstelling van de \verknemer, overeenkomstig het bepaalde in
punt 7.2.1.1 , of de uit de in punt 7.2.1.2 genoemde proef verkregen gegevens, aanleiding geven tot
de veronderstelling dat:

— de AOEL(s) die is (zijn) vastgesteld binnen de context van de opneming van de werkzame
stof(fen) in bijlage I, en/of

— de grenswaarden die zijn vastgesteld voor de werkzame stof en/of toxicologisch relevante
verbinding(en ) van het gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig de Richtlijnen 80/1107/EEG
en 90/394/EEG van de Raad

kan of kunnen worden overschreden.

Proefomstandigheden

In principe dienen er gegevens van een in vivo onderzoek naar de absorptie via de huid van ratten
te worden gerapporteerd. Wanneer de resultaten van de schatting waarbij gebruik wordt gemaakt
van deze in vivo huidabsorptiegegevens, in de risico-evaluatie zijn verwerkt, maar er een indicatie
van excessieve blootstelling blijft, is een in vitro vergelijkend onderzoek naar absorptie via de huid
van ratten en van de mens wellicht noodzakelijk.

Richtsnoer voor de proef

De relevante onderdelen van OESO-richtsnoer 417 dienen te worden toegepast. Voor de opzet van
de onderzoeken dient eventueel rekening te worden gehouden met de uitkomsten van de
onderzoeken naar de absorptie via de huid met de werkzame stof(fen ).
7.4.

Beschikbare toxicologische gegevens betreffende niet-werkzame stoffen

Voor zover beschikbaar dient er een kopie van de kennisgeving en het veiligheidsinformatieblad
dat is overgelegd in het kader van Richtlijn 67/548/EEG en Richtlijn 91 /155/EEG van de

Commissie van 5 maart 1991 houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering
voor het systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van
Richtlijn 88/379/EEG van de Raad (') te worden overgelegd voor elke co-formulant. Ook de
overige beschikbare gegevens dienen te worden verstrekt.

(') PB nr. L 76 van 22 . 3. 1991 , blz. 35."
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 1994

houdende verenigbaarverklaring van een concentratie met de gemeenschappelijke markt en met
de EER-Overeenkomst

(IV/M.430 — Procter & Gamble/VP Schickedanz (O))
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

( 94/893/EG)

17 januari 1994, van de oorspronkelijke aanmel
ding van 9 december 1993.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

De tweede aanmelding werd ingediend wegens een

wijziging in de transactie, namelijk het voorstel tot
afstoting van een gedeelte van de activiteiten op het
gebied van de hygiënische beschermende produkten

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad
van 21 december 1989 betreffende de controle op con
centraties van ondernemingen (*), inzonderheid op arti
kel 8 , lid 2,

van VPS (zie overweging 8 ).

(2)

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Eco
nomische Ruimte (EER-Overeenkomst), inzonderheid op
artikel 57, lid 1 ,

Gelet op het besluit van de Commissie van 17 februari
1994 om in de onderhavige zaak een procedure in te

Op 17 februari 1994 besloot zij de procedure van
artikel 6, lid 1 , onder c), van de Concentratie'veror
dening in te leiden.

leiden,

Na de betrokken ondernemingen in de gelegenheid te
hebben gesteld hun standpunt ten aanzien van de door de
Commissie aangevoerde bezwaren kenbaar te maken,
Gezien het advies van het Adviescomité voor concentra

I. PARTIJEN

(3 )

ties,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 januari 1994 heeft Procter & Gamble
GmbH, hierna „P&G" genoemd, bij de Commissie
een voorgenomen concentratie aangemeld die de
volledige overname van Vereinigte Papierwerke
Schickedanz AG, hierna „VPS" genoemd, behelst.
Deze aanmelding volgde op de intrekking, op

( 1 ) PB nr. L 395 van 30. 12. 1989, blz. 1 . Gerectificeerde versie
in PB nr. L 257 van 21 . 9. 1990, blz. 13 .

Na de aanmelding onderzocht te hebben, is de
Commissie tot de slotsom gekomen dat de aange
melde concentratie binnen het toepassingsgebied
van Verordening (EEG) nr. 4064/89, hierna „Con
centratieverordening" genoemd, valt.

P&G is een volledige dochteronderneming van The
P&G Company, die haar bedrijf uitoefent op het
gebied van was- en schoonmaakmiddelen, verzor
gende en schoonheidsprodukten, papierprodukten
waaronder hygiënische beschermende produkten
(uitgezonderd tampons) en voedingsmiddelen en
dranken.

(4)

VPS is een volledige dochteronderneming van Gus
tav und Grete Schickedanz Holding KG, hierna
„GGS" genoemd, een vennootschap naar Duits
recht. VPS vervaardigt papierprodukten voor huis

houdelijk gebruik en hygiënische beschermende
produkten.
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(5)

P&G wordt eigenaar van het volledige aandelenka
pitaal van VPS, alsmede van dat van de andere
dochterondernemingen van GGS die in verwante
bedrijfstakken hun bedrijf uitoefenen. Krachtens de
Overeenkomst tot aandelenoverdracht („ Share
Transfer Agreement") tussen P&G en GGS en een
Accessoire Overeenkomst („ Side Agreement") tus
sen GGS, VPS en P&G, zal VPS haar babyluierac
tiviteiten voorafgaand aan de voltooiing van de
transactie scheiden van haar overige activiteiten en
in een afzonderlijke onderneming onderbrengen.
Volgens de overeenkomsten zal P&G eerst de
VPS-aandelen verwerven en vervolgens onmiddel
lijk op het tijdstip van de totstandkoming van de
concentratie, de aandelen van de afzonderlijke
onderneming waarin de babyluieractiviteiten van
VPS zijn ondergebracht, aan een derde partij, dat
wil zeggen een door P&G op 22 december 1993
aangewezen „ trustee", overdragen.

(6)

Aan deze derde partij zal opdracht worden gegeven
binnen een eerste periode van [. . .] ( J ) maanden na
de totstandkoming van de concentratie definitieve
kopers te zoeken. Indien nodig kan deze periode
onder bepaalde voorwaarden met [. . .] maanden
worden verlengd .

( 7)

Deze toezegging van de controle over de babyluier
activiteiten van VPS af te zien, maakt integrerend
deel uit van de aanmelding en deze beschikking
heeft derhalve, ondanks de bezwaren die de Com
missie tegen een dergelijke overname mocht heb
ben, geen betrekking op deze markt.

(8)

Met betrekking tot de bezwaren in verband met de
mogelijke effecten van de aangemelde concentratie
voor de markt voor hygiënische beschermende pro

tiviteiten betreft). De transactie is daarmee een
concentratie in de zin van artikel 3 van de Concen

tratieverordening.
IV.

( 10 )

De aangemelde concentratie heeft een communau
taire dimensie omdat de wereldwijde totale omzet
van de betrokken ondernemingen (P&G 23,626
miljard ecu en VPS 681 miljoen ecu, respectievelijk
in 1992/1993 ) de drempel van 5 miljard ecu over
schrijdt, de geaggregeerde omzet in de Gemeen
schap van beide betrokken ondernemingen (P&G
[. . .] miljoen ecu en VPS [. . .] miljoen ecu) meer
bedraagt dan 250 miljoen ecu, en partijen niet

schap in één enkele Lid-Staat behalen.
V.

VERENIGBAARHEID MET DE

GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

( 11 )

De concentratie betreft de volgende, door VPS
geproduceerde produkten: hygiënische papierpro
dukten voor huishoudelijk gebruik, produkten
voor de vrouwelijke hygiëne (maandverband en
tampons ), incontinentieprodukten voor volwassen,
katoenprodukten en bepaalde produkten voor per
soonlijke lichaamsverzorging (cosmetica ).

( 12)

De procedure werd ingeleid met betrekking tot
maandverband.

Hygiënische papierprodukten voor huishoudelijk
gebruik
( 13 )

aanmelding een eenzijdige verbintenis voorgesteld
waarin zij afziet van de controle over de niet
Camelia-activiteiten ( dit wil zeggen de materiële en
immateriële activa in verband met de drie VPS

merken — Blümia, Eemina en Tampona — en de
eigen merken van VPS ) van de hygiënische-bescher
mende-produktensector van VPS en die gepaard
gaat met een aanvullende overeenkomst tussen
partijen. Vervolgens heeft P&G naar aanleiding
van de bezwaren van de Commissie zowel de af te
stoten merken als de voorwaarden van deze afsto

ting ingrijpend gewijzigd (zie deel VI van deze
beschikking). Zij stelde in plaats van de niet
Camelia-produkten van VPS de hygiënische be
schermende produkten voor vrouwelijke hygiëne
onder de merknaam Camelia .
in. DE CONCENTRATIE

P&G zal de volledige controle over VPS verwerven
(behoudens de uitzonderingen wat de babyluierac

COMMUNAUTAIRE DIMENSIE

meer dan twee derde van hun omzet in de Gemeen

dukten heeft P&G de Commissie voorts in de

(9)

P&G is in Europa niet actief op het gebied van
deze produkten, die onder meer toiletpapier, papie
ren zakdoekjes, „tissues" voor gezichtsverzorging
en keukenpapier omvatten. De verkoop van deze
produkten vertegenwoordigt [. . .] (2 ) van de totale
verkopen van VPS (rond [. . .] (3 )). P&G heeft
verklaard dat het strategische doel van de voorge
stelde fusie de betreding van deze Europese markt
voor papierprodukten is. Deze wordt even groot
geacht als de markt voor luiers, maandverband en
tampons te zamen (rond 5 miljard ecu ). P&G is
reeds marktleider in deze sector in de Verenigde
Staten van Amerika en in Canada en hoopt door
middel van deze transactie in Europa profijt te
trekken van haar goed ontwikkelde technologie en
produktkennis. De totale marktaandelen van VPS
zijn bescheiden ([...] (4 ) in de Gemeenschap en
[. . .] (5 ) in Duitsland naar volume; cijfers over de
waarde niet beschikbaar). Per produkt liggen de
marktaandelen in de Gemeenschap tussen [. . .] (6)
(keukenpapier) en [. . .] (7) (zakdoekjes); in Duits
land heeft VPS [. . .] ( 8 ) van de markt voor zak
doekjes en [. . .] ( 9) voor toiletpapier in handen.

(2) Tussen 40 en 45 % .

( 3) Tussen 250 en 300 miljoen ecu.
(') In deze voor bekendmaking bestemde versie van de beschik
king zijn enige gegevens weggelaten overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 17, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4064/
89 betreffende het niet prijsgeven van zakengeheimen. Waar
zulks is geschied, is dat aangegeven met vierkante haken:
[. . .].

Nr . L 354/33

(4 )
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Tussen 1 en 5% .
Tussen 15 en 20% .
Minder dan 1 % .
Tussen 15 en 20% .
Tussen 35 en 40% .
Tussen 15 en 20% .
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Nr. L 354/34

gelijke merknamen, een tendens die zou kunnen
doorzetten onder invloed van voorgestelde Ge
meenschapswetgeving voor de harmonisatie van
normen voor medische produkten, met inbegrip
van incontinentieprodukten voor volwassenen. Dit
zou kunnen wijzen op het bestaan van een Westeu
ropese markt.

Scott en JA/Mont zijn de leidende fabrikanten en
eigen merken spelen een belangrijke rol op een
markt die naar verwachting in de komende jaren
zal groeien.
Aangezien de activiteiten van P&G en VPS elkaar
in deze sector niet overlappen en de marktaandelen
van VPS klein zijn, vormt de transactie voor deze
produkten geen aanleiding voor bezwaren in ver
band met de concurrentie .

( 18 )

Incontinentieprodukten voor volwassenen
Produktmarkt

( 14)

Incontinentieprodukten voor volwassenen omvat
ten speciale broekjes, luiers, verbanden, inlegver
banden en onderkleding. De keuze voor de ver
schillende produkten wordt gemaakt naar gelang
van de ernst van de aandoening. Hoewel inconti
nentieprodukten voor volwassenen sterk op baby
luiers en maandverband lijken, beschouwen leve
ranciers deze produkten niet als substitueerbaar
omdat zij volledig afzonderlijke functies vervullen.
De absorptiecapaciteit van incontinentieprodukten
varieert van 150 ml urine voor lichte incontinentie

tot 800 a 1 000 ml voor zware gevallen, terwijl
beschermende produkten voor de vrouwelijke
hygiëne bestemd zijn om tussen 5 en 20 ml vocht
te absorberen en de meest absorberende babyluier
is ontworpen om 160 a 190 ml urine op te
Incontinentieprodukten voor volwassenen verschil
len niet alleen van luiers en beschermende produk
ten voor vrouwelijke hygiëne in grootte en
produktontwerp, maar ook wat de grondstoffen en
in zekere mate wat de technologie betreft. De
hoge-absorptietechnologie is verschillend voor
incontinentieprodukten, babyluiers en maandver
band teneinde tegemoet te komen aan de verschil
lende absorptievereisten van elk produkt. Theore

( 19 )

voorbeeld in Duitsland, de conclusie van een ana
lyse van de concurrentiesituatie niet tot ernstige
twijfel zou leiden ten aanzien van de verenigbaar
heid van de concentratie met de gemeenschappe
lijke markt.

(20 )

babyluiers weliswaar voor de produktie van incon
tinentieluiers of -verband kunnen worden aange
past, maar dit lijkt commercieel niet haalbaar. Dit
werd door andere producenten bevestigd. P&G
heeft verklaard dat incontinentieprodukten voor

Volgens de aanmelding zal de nieuwe eenheid een
marktaandeel in West-Europa behalen begrepen
tussen [. . .] ( x ) en [. . .] { l ) in de Gemeenschap
(waar cijfers over de waarde niet beschikbaar
waren, worden in deze overweging cijfers over het
volume gegeven). Mölnlycke is met ruim [. . .] ( 2 )
de grootste producent en Hartmann heeft [. . .] ( 3 )
van de afzet in West-Europa in handen. In Duits
land zou P&G een aandeel van [. . .] (4) van het
marktvolume en van [. . .] (5 ) in waarde in handen

volwassenen ondanks een zekere substitueerbaar

hebben. Het aandeel van VPS in zowel volume als

heid aan de aanbodzijde een afzonderlijke markt

waarde zou rond [. . .] (6) liggen. Dit betekent dat
het gecombineerde marktaandeel in termen van
waarde in Duitsland op [. . .] ( 7) zou neerkomen.
Mölnlycke heeft in Duitsland een marktaandeel
van [. . .] ( 8) en Hartmann van [. . .] (9) ( beide in

vormen .

( 17)

De omschrijving van de relevante geografische
markten voor incontinentieprodukten voor volwas
senen kan echter achterwege worden gelaten, aan

gezien zelfs in geval van een nationale markt, bij

tisch zouden machines voor maandverband of

( 16 )

Aanwijzingen voor het tegendeel, dus voor natio
nale markten, kunnen echter worden gevonden in
de vorm van specifieke aanvoer- en distributieka
nalen die deze produkten onmiskenbaar van alle
andere hygiënische produkten onderscheiden.
Luiers voor volwassenen worden hoofdzakelijk
beschouwd als een onder de gezondheidszorg val
lend produkt. De produkten worden gedistribueerd
via ziekenhuizen, apotheken en institutionele leve
ranciers, hoewel sommige producenten ( bij voor
beeld Mölnlycke ) thans deze produkten via detail
handelszaken en drogisterijen trachten te verslijten.
In het Verenigd Koninkrijk vindt ongeveer 80%
van de aankopen plaats door de „National Health
Service" via zes regionale inkoopgroepen. In Duits
land verrichten farmaceutische distributiebedrijven
hun aankopen overwegend bij Duitse producen
ten .

nemen .

( 15 )
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-

Ten aanzien van de relevante geografische markt
leverde het onderzoek van de Commissie tegenstrij
dige resultaten op. VPS produceert incontinentiep
rodukten in Duitsland en verkoopt deze in de
Benelux, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Oos
tenrijk en Zwitserland (hoofdzakelijk onder de
merknaam Certina). P&G produceert en verkoopt
produkten onder de merknaam Attends in West
Europa en Lindor of Linidor in het bijzonder in
Italië, Spanje en Portugal.
Op vergelijkbare wijze brengen de andere grote

producenten in Europa als Mölnlycke (Tena) en
Hartmann (Molicare ) hun produkten op de markt
in de meeste EER-landen. Blijkbaar concurreren zij
met dezelfde produkten onder voor heel Europa

volume ).

(21 )

Gezien deze marktstructuur en het feit dat Möln

lycke, en niet P&G, marktleider is op Europees
(') Tussen 15 en 20% .

(2)
(3 )
(4)
(5 )
(6 )
(7)
(8 )
(9)

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

35
10
15
15
10
30
30
20

en
en
en
en
en
en
en
en

40% .
15% .
20% .
20% .
15 % .
35 % .
35 % .
25 % .
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niveau, is de Commissie van mening dat de concen
tratie op het gebied van incontinentieprodukten
voor volwassenen, niet tot de vorming van een
machtspositie in Duitsland leidt.

(26 )

P&G verkoopt geen katoenprodukten (zoals wat
tenschijfjes, wattenbolletjes en losse watten ) in
Europa . Er is dus geen sprake van een vergroting
van de marktaandelen van VPS . VPS heeft het

leidende wattenschijfjesmerk Demak'up, dat in de
zeven Lid-Staten waar het op de markt is, een
aandeel van [. . .] i 1 ) heeft. VPS raamt haar markt
aandeel in de Gemeenschap voor alle katoenpro
dukten op [. . .] ( 2 ). De Commissie is van mening
dat, zolang aanwijzigingen voor het tegendeel ont
breken, het loutere feit van de overname van deze

Produkten voor de vrouwelijke hygiëne
A. De relevante markt

(27)

Beschermende produkten voor de vrouwelijke
hygiëne omvatten inlegkruisjes, tampons en
maandverband . VPS produceert al deze produkten,
terwijl P&G alleen maandverband en inlegkruisjes,
geen tampons, vervaardigt. Inlegkruisjes en maand
verband zijn beide uitwendige vormen van bescher
ming waarbij gebruik wordt gemaakt van een
kleefstrip om de bescherming aan het ondergoed te
hechten. Tampons worden inwendig gedragen.
Deze produkten worden aangeduid met de verza
melnaam hygiënische beschermende produkten.

(28 )

In de aanmelding stelde P&G dat voor de drie
produkten voor de vrouwelijke hygiëne één enkele
markt bestaat. Zij voerde aan dat tampons en
maandverband voor hetzelfde doel worden aange
wend, dat vrouwen gemakkelijk van het ene op het
andere produkt overstappen, in het bijzonder in
reactie op nieuwe produkten, en dat er sprake is
van hevige concurrentie tussen tampon- en maand
verbandfabrikanten. De Commissie huldigt echter
het standpunt dat voor inlegkruisjes, tampons en
maandverband afzonderlijke produktmarkten be

marktaandelen door P&G niet voldoende is om

aanleiding te geven tot bezwaren in verband met de
concurrentiesituatie .

(23 )

Produkten voor persoonlijke lichaamsverzorging
omvatten een groot aantal produktlijnen ( produk
ten voor lichaams-, huid- en haarverzorging,
mondhygiëne, parfums, enzovoort). VPS produ
ceert hiervan slechts enkele, die overwegend in
Duitsland worden afgezet. Het marktaandeel ervan
wordt geschat op [. . .1 (3). De marktaandelen van
P&G overschrijden evenmin 10% in de Gemeen
schap en [. . .] (4 ) in afzonderlijke Lid-Staten. Voor
beide betekenen kosmetica-artikelen een bedrijfson
derdeel van ondergeschikt belang. Voorts worden
in West-Europa elk jaar talrijke nieuwe produkten
op de markt gebracht met het oog op de zeer
veranderlijke gewoonten van consumenten. De
markt lijkt zich te kenmerken door hevige concur
rentie . De concentratie vormt derhalve geen aanlei
ding tot ernstige twijfel ten aanzien van de verenig
baarheid met de gemeenschappelijke markt in deze

staan.

sector .

Babyluiers

(24)

(29)

Inlegkruisjes worden overwegend gedragen als
bescherming voor vaginale afscheiding buiten de
menstruatieperiodes . Tevens worden ze gebruikt
tijdens de menstruatie, op zichzelf of als extra
bescherming vlak vóór of na de menstruatiepe
riode, gedurende de zogenoemde „lichtere dagen"
( normaal de laatste twee dagen wanneer de vloeiin
gen sterk afnemen ), óf in combinatie met een
tampon gedurende de menstruatie. Op zichzelf zijn
inlegkruisjes niet geschikt als menstruatiebescher
ming. Dit gebruikspatroon wordt bevestigd door
de absorptiecapaciteit van een inlegkruisje, die
ongeveer een kwart van maandverband bedraagt.
Voorts appeleren de reclamecampagnes voor inleg
kruisjes aan een behoefte aan „ vrouwelijke fris
heid" in plaats van aan bescherming.

( 30)

Met betrekking tot de aanbodzijde dient te worden
opgemerkt dat hoewel er sprake is van enige sub
stitueerbaarheid tussen de produktie van inleg
kruisjes en van maandverband vanwege de verge
lijkbare technologie en gebruikte materialen, deze
in de praktijk zeer beperkt is. Behalve P&G ver
klaarden alle producenten dat de ingrijpende aan

Zoals hiervoor beschreven (zie overweging 5 ), zou
P&G de babyluieractiviteiten van VPS op het
moment van sluiting van de overnameovereen
komst afstoten .

(25 )

Volgens de berekeningen van partijen heeft P&G
in de Gemeenschap een marktaandeel van [. . .] ( 5 )
in termen van volume ( aandelen uitgedrukt in
waarde niet beschikbaar), uitgezonderd de baby
luieractiviteiten van Finaf, die naar aanleiding van
de zaak P&G/Finaf zullen worden afgestoten, ter
wijl VPS een aandeel heeft van [. . .] (6 ). De toe
name is wellicht niet groot, maar de Commissie
heeft in de zaak P&G/Finaf reeds duidelijk gesteld
dat P&G haar marktaandeel in deze sector niet

verder mag vergroten .
(1 )
(2 )
(3)
(4 )
(5 )
(6)

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

35 en 40% .
10 en 15% .
5 en 10% .
15 en 20% .
45 en 50% .
1 en 5 % .

Gezien de marktaandelen, de financiële middelen,

de geavanceerde technologieën en de sterke positie
van P&G ten opzichte van de detailhandel, is de
Commissie van mening dat de transactie zonder de
door P&G in de aanmelding gedane toezegging van
de beheersing van de babyluieractiviteiten af te
zien, tot een machtspositie van P&G zou leiden,
zelfs indien wordt uitgegaan van een Westeuropese
babyluiermarkt. Zij erkent echter dat de voorge
stelde afstoting tegemoet komt aan haar bezwaren
op dit gebied .

Katoenprodukten en kosmetica

(22 )

Nr . L 354/35

Nr. L 354/36
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passing van de produktieapparatuur om de door
de grootste producenten gebruikte gespecialiseerde
machines voor een ander produkt geschikt te
maken, dergelijke omschakelingen onrendabel ma
ken. Zelfs indien er sprake was van enige substi
tueerbaarheid aan de aanbodzijde, zou het moeilijk
zijn capaciteitsvergrotingen om te zetten in markt
aandeel door een onderneming die niet reeds
maandverband vervaardigt, vanwege de niet-tech
nologische belemmeringen voor toetreding tot de
maandverbandmarkt, die in deze beschikking nog

( 35 )

In Duitsland gebruikt ongeveer een derde van de
vrouwen uitsluitend tampons, een derde uitsluitend
maandverband en een derde beide produkten. In
deze beschikking worden deze groepen aangeduid
als „enkel tampon"-gebruiksters, „ enkel maandver
band"-gebruiksters en „twee-produkten"-gebruik
sters. De exacte verhoudingen tussen de groepen
wisselen naar gelang van de bron: uit een door
P&G voorgelegd onderzoek van Link komt als
verhouding 34:22:34 naar voren, terwijl uit bereke
ningen van Gesellschaft für Konsummarkt- und
Absatzforschung ( GfK), eveneens verstrekt door
P&G, een verhouding van 28:35:33 blijkt. Uit
onderzoeken in andere Lid-Staten komen nog weer
andere verhoudingen naar voren.

( 36 )

Onder de „twee-produkten"-gebruiksters bevinden
zich vrouwen die het gebruik van tampons en

aan de orde komen .

(31 )

(32 )

Om voornoemde redenen acht de Commissie inleg
kruisjes niet substitueerbaar door tampons of
maandverband als primaire methode van menstrua
tiebescherming.

maandverband combineren en vrouwen die deze

Maandverband is ontworpen voor de menstruatie
(hoewel er sprake kan zijn van marginaal gebruik

produkten beide afzonderlijk gebruiken. Wanneer
een vrouw beide produkten aanschaft, maar deze
op verschillende momenten gebruikt, betekent dit
niet dat het haar onverschillig is welke methode zij
gebruikt. Gebruik van de twee produkten is geba
seerd op de verschillen tussen tampons en maand
verband, die de produkten in de ogen van de
afzonderlijke consument voor een specifieke toe
passing niet-substitueerbaar maken.

voor lichte incontinentie). Maandverband bestaat

uit een laag absorberend verband, omgeven door
een omhulsel dat bestaat uit een ondoorlatende

onderlaag en een doorlaatbare bovenlaag. Binnen
deze basissamenstelling bestaat een groot aantal
variaties die de fabrikanten hebben ontwikkeld om

hun produkt te differentiëren:

— drooghoudbovenlaag tegenover bovenlaag van
textiel;

— wel of niet voorzien van vleugeltjes om het
verband op zijn plaats te houden en het onder
goed te beschermen;
— anatomisch gevormd (vlindervorm ) of rechte
zijkanten;

— plat of afgerond om beter aan te sluiten op het
lichaam;

— verpakking — gevouwen en afzonderlijk ver
pakt of vlak en niet afzonderlijk verpakt;
— beschermstrip in het midden om vocht vanuit
het midden van het maandverband af te voeren

en de doeltreffendheid te verbeteren;
— dikte .

Wellicht de belangrijkste vernieuwing van de afge
lopen jaren was de lancering van nieuw ultradun
maandverband met hoge absorptie, zoals Always
Ultra van P&G en Silhouettes van Johnson &
Johnson, hierna „J & J" genoemd.

(37)

Terwijl zowel de inwendige als de uitwendige
beschermingsmethode tegemoet komt aan de pri
maire behoefte aan bescherming tijdens de men
struatie in de breedste zin van het woord, blijkt dat
vrouwen de verschillende methodes toepassen voor
specifieke doeleinden en gebruikspatronen ontwik
kelen op grond van sterke persoonlijke voorkeuren.
Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken
dat dit niet alleen geldt voor een enkel produkt
verkiezende, maar ook voor „twee-produkten"gebruiksters. Uit een onderzoek onder „ twee

produkten"-gebruiksters dat door Mölnlycke in
Duitsland werd uitgevoerd, is gebleken dat zij ,
afhankelijk van de situatie, specifieke gebruikspa
tronen erop na houden. Hoewel het aantal respon
denten van dit onderzoek klein was, volstond het
om het bestaan van deze voorkeuren aan te tonen .

Om deze gedragingen op meer betrouwbare wijze
te kwantificeren zou echter een groter aantal perso
nen moeten worden ondervraagd.

Activiteit

( 33 )

( 34 )

Tampons worden uitsluitend gebruikt als bescher
ming tijdens de menstruatie. Ze zijn vervaardigd
van gekaard vlies van stapelvezels, die worden
samengeperst tot een tampon. Tampons worden
inwendig gedragen en ingebracht met de hand of
met behulp van een kunststof of kartonnen
inbrenghuls .
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% „ twee-produk
ten"-gebruiksters
dat alleen maand

verband gebruikt

% maandverband

gebruiksters dat
alleen tampons
gebruikt

7

66

Zwemmen

—

95

Uitgaan

1>0

51

Sport

Zowel tampons als maandverband worden ver
kocht in verschillende absorptiecapaciteiten om
tegemoet te komen aan de verschillen in bloedver

Werk

21

41

Thuis

46

26

lies tussen vrouwen en tussen de verschillende

Bron: Onderzoek onder „twee-produkten"-gebruiksters uitge

dagen van de menstruatieperiode.

voerd door Infratest Burke, maart 1994.
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een jonge vrouw van zowel de vorm van bescher
ming als het merk wordt vaak sterk beïnvloed door
de moeder, oudere zusters, goede vriendinnen en
voorlichtingsprogramma's op het gebied van de
gezondheidszorg. Aanvankelijk wordt overwegend
voor maandverband gekozen. Sommige jonge vrou
wen schakelen vervolgens over op tampons, met
name nadat zij het ouderlijk huis hebben verlaten.
Sommige tampongebruiksters schakelen vervolgens
na een bevalling of op middelbare leeftijd perma
nent of tijdelijk weer over op maandverband.
Medische of fysieke redenen kunnen vrouwen ver
plichten hun beschermingsmethode te wijzigen ( bij
voorbeeld zware postnatale menstruatie, keuze van
anticonceptie) en ook bepaalde veranderingen in
levensstijl en gewoonten kunnen de keuze van de

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat niet alle respon
denten in een bepaalde situatie dezelfde bescher
ming kiezen, maar van belang is dat dergelijke
hoge aantallen vrouwen een gebruikelijke voorkeur
hebben voor de ene of de andere methode in een

gegeven situatie. Dat de methode waaraan de voor
keur wordt gegeven, niet bij alle vrouwen dezelfe
is, wijst op de sterk persoonlijke aard van de
produktkeuze en de belangrijke rol van individuele
voorkeuren.

( 38 )

Er bestaan weliswaar bepaalde objectieve beperkin
gen met betrekking tot de keuze van de bescher
mingsmethode, namelijk dat bij zwemmen alleen
tampons kunnen worden gebruikt, dat maandver
band minder discreet is dan tampons en dat vrou
wen onmiddellijk na een bevalling wellicht geen
tampons kunnen gebruiken, maar het effect van
deze beperkingen is zeer klein. Veel belangrijker
zijn de voorkeuren van de consument. Het belang
van dergelijke voorkeuren werd erkend in Beschik
king 92/553/EEG (zaak Nestlé/Perrier) 0 ), waarin
de Commissie tot de conclusie kwam dat er sprake
was van afzonderlijke markten voor frisdranken en
flessenwater, omdat beide weliswaar dienden om
dorst te lessen, maar door de consument niet als

methode beïnvloeden.

(41 )

49:51
36:64

Frankrijk

28:72

Nederland

25 : 75

België

25:75

Denemarken

22:78

Spanje

12:88

Portugal

10:90

Italië

6 : 94

Griekenland

2 : 98

Bron: Volumecijfers van Nielsen voor september 1992-augustus
1993, gecompileerd door een concurrent.

(40)

Afgezien van de zeer subjectieve en persoonlijke
motieven die ten grondslag liggen aan de keuze van
de beschermingsmethode, zijn enkele algemene
trends waar te nemen. De aanvankelijke keuze van

van

oudsher

als

vloeien en het lichaam kan verlaten; voor anderen

spelen morele of gezondheidsoverwegingen ten
aanzien van tampongebruik een rol, met name
voor meisjes die overwegen voor de eerste maal
tampons te gebruiken en bang zijn zichzelf te
verwonden door het inbrengen van een vreemd
voorwerp. Andere gezondheidsoverwegingen kun
nen samenhangen met de angst voor het toxisch
shocksyndroom (TSS). Het verband tussen tam
pongebruik en TSS werd voor het eerst vastgesteld
in de Verenigde Staten van Amerika in 1981 ;
terwijl in de Verenigde Staten van Amerika en in
het Verenigd Koninkrijk bijna alle vrouwen op de
hoogte zijn van het TSS-aspect, is men elders in

Verhouding
tampons/maandverband

Duitsland

had

grote mate hebben verholpen. Tampons bieden nog
altijd bepaalde voordelen op het gebied van discre
tie en kunnen worden gedragen onder nauw aan
sluitende kleding, terwijl sommige vrouwen een
tampon als comfortabeler ervaren, met name bij
sportbeoefening. Andere overwegingen die niet
samenhangen met de eigenschappen van het pro
dukt spelen eveneens een rol: maandverband kan
door sommige vrouwen worden gezien als „ natuur
lijker" omdat het menstruatiebloed natuurlijk kan

de verschillen in de „penetratieverhouding" ofwel
de relatieve verhouding tussem tampon- en maand
verbandgebruik:

Verenigd Koninkrijk

Maandverband

nadeel dat het dik en niet-discreet was, hoewel de
nieuwe ultradunne produkten dit probleem in

De verschillen tussen de landen in de verhouding
„ één-produkt' „ twee-produkten"-gebruiksters
worden tevens bepaald door de relatieve populari
teit van maandverband en tampons bij vrouwen in
verschillende landen. Dit kan worden afgeleid uit

Land

Bij de keuze van de methode van menstruatiebe
scherming staan niet met de prijs verband hou
dende aspecten als comfort, zekerheid en discretie
centraal.

substitueerbaar werden beschouwd .

( 39)

Nr. L 354/37

Europa met het TSS-risico veel minder bekend .

(42)

Tampons en maandverband vervullen in het alge
meen weliswaar dezelfde functie, maar op zo'n
verschillende wijze dat zij door de consument niet
als substitueerbaar worden beschouwd zodra deze

een voorkeur of gebruikspatroon heeft gevonden.
Consumenten lijken sterk persoonlijke voorkeuren
te hebben voor een bepaalde methode, of een
bepaalde combinatie van methodes in het geval van
„twee-produkten"-gebruiksters, die evenzeer wor
den ingegeven door de voornoemde psychologische
en fysieke overwegingen als door de technische
eigenschappen van de produkten. Veranderingen in
de keuze van een vrouw voor een bescherming
smethode of combinatie van methodes vormen

(') PB nr. L 356 van 5 . 12. 1992, blz. 1 .

echter geen bewijs van de substitueerbaarheid van
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maandverband of tampons voor deze vrouwen.
Dat zij een voorkeur voor een methode hebben die
onder invloed van hun persoonlijke omstandighe

hand van een vergelijking tussen de gemiddelde
prijs van ob-tampons (marktleider op het gebied
van tampons in Duitsland) en Camelia-maand
verband (marktleider op het gebied van maand
verband in Duitsland in lr993 ), waaruit blijkt dat

den kan veranderen, betekent niet dat het vrouwen
onverschillig laat welke methode zij gebruiken,
integendeel; juist de verschillen tussen de eigen
schappen van inwendige en uitwendige bescher
mingsmethodes vormen de reden dat vrouwen van
methode veranderen, teneinde zich aldus beter op
hun nieuwe omstandigheden af te stemmen.

deze even hoog liggen. Dit is weliswaar het geval,
maar vermeld dient te worden dat de werkelijke
detailhandelprijzen voor Camelia variëren van
0,136 DM tot 3,77 DM per eenheid ( exclusief
BTW), waarvan het niet realistisch is te stellen dat
zij vergelijkbaar zijn met die voor ob. De Commis
sie is voorts de mening toegedaan dat moet worden
gekeken naar de prijzen van P&G's merk Always,
dat sinds het begin van 1994 marktleider is gewor
den: de gemiddelde prijs per stuk bedraagt onge

Eigen merken
(43 )

Het aandeel van maandverband van eigen merken
in de maandverbandafzet in Duitsland bedraagt
ongeveer [. . .] O in termen van waarde en [. . .] (2)
in termen van volume. Voor Spanje bedragen deze
percentages respectievelijk [. . .] (3) en [. . .] (4). Dit

veer 150% van ob . De Commissie acht het in een

dergelijke situatie niet mogelijk aan de relatieve
prijsniveaus van tampons en maandverband zelfs
maar voorlopige conclusies te verbinden.

verschil tussen marktaandelen in waarde en in

volume werpt op zich de vraag op of merk- en
eigen-merkmaandverband wel één markt vormen.
De eigen-merk- en winkelmerkprodukten vormen
een goedkoper alternatief van mindere kwaliteit en
worden tegen veel lagere prijzen verkocht dan
merkprodukten (zo wordt het merkmaandverband
van VPS in de detailhandel verkocht voor prijzen
die 100% hoger liggen dan de eigen-merkproduk
ten die zij voor distributietekens produceert).
Detailhandelaars hebben verklaard dat er, afgezien
van een prijsbewust segment consumenten dat
eigen-merkverband koopt, aanzienlijke prijsstijgin
gen nodig zijn om kopers van merkverband te doen
overstappen op eigen-merkprodukten. Voorts diént
te worden onderkend dat eigen-merkprodukten in
Duitsland in termen van kwaliteit en reputatie
aantoonbaar minder zijn ' ontwikkeld dan bij voor
beeld in het Verenigd Koninkrijk.
(44)

De Commissie is van mening dat de concurrentie
tussen merk- en niet-merkprodukten vanwege de
aanzienlijk lagere prijs waartegen eigen-merkpro
dukten worden verkocht, beperkt is. Bij de meeste
verkochte produkten maakt de consument een
afweging tussen de beste beschikbare kwaliteit en
de prijs. Maandverband lijkt een terrein te zijn
waarop vele vrouwen minder bereid zijn genoegen
te nemen met een mindere kwaliteit voor een lagere
prijs; geconfronteerd met een prijsstijging van
merkmaandverband zouden sommige vrouwen
wellicht deze overweging opnieuw maken, beslui
ten dat de nieuwe prijs eenvoudig te hoog is en
naar een goedkoper maandverband overgaan waar
bij een mindere kwaliteit wordt aanvaard .

Standpunten van andere belanghebbenden
(46 )

brands in eerste instantie verklaarde dat er slechts

één produktmarkt bestaat voor zowel tampons als
maandverband, deelde zij vervolgens mede dat er
in feite een afzonderlijke produktmarkt bestaat
voor maandverband en dat de Commissie in aan

merking diende te nemen dat tampons beschikbaar
zijn als een andere mogelijkheid voor menstruatie
bescherming.
(47)

De Commissie heeft tevens een groot aantal detail
handelaren in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Spanje en Oostenrijk benaderd. Op één
na waren allen van mening dat er voor tampons en
maandverband twee gescheiden markten bestaan.
Van de 21 die hun mening gaven over de invloed
van reclamecampagnes voor maandverband, ver
klaarden 15 dat deze op de verkoop van tampons
geen invloed zouden hebben, drie dat de invloed
ervan minimaal zou zijn en meende één dat de
verkoop van alle beschermende produkten voor
vrouwelijke hygiëne erdoor zou stijgen.
Stabiliteit van de gebruikspatronen

(48 )

Als onderdeel van het bewijs dat vrouwen gemak
kelijk van tampons op maandverband overgaan en
omgekeerd, gaf P&G aan GfK opdracht een onder
zoek uit te voeren waarbij vrouwen onder meer
werd gevraagd of zij „ bereid zouden zijn af en toe
over te schakelen op tampons/maandverband "
indien een beter produkt op de markt zou komen
of de prijs van één van de beschermingsmethodes
met 10% zou worden verhoogd .

(49 )

Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat 44 a

P&G stelt dat tampons en maandverband zodanig
geprijsd zijn dat zij rechtstreeks met elkaar con
curreren. Deze stelling onderbouwt P&G aan de

(') Tussen 10 en 15% .

(2) Tussen 20 en 25 % .
(3 ) Tussen 10 en 15% .
(4) Tussen 15 en 20% .

De voornaamste concurrenten van P&G in Europa,

J&J, Kimberly-Clark en Mölnlycke, hebben gesteld
dat er sprake is van afzonderlijke markten voor
maandverband en tampons. Kleinere concurrenten
zoals Rauscher en Hedwigsthal waren dezelfde
mening toegedaan. Hoewel tamponfabrikant Tam

Prijzen

(45 )
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65 % van de vrouwen zou overwegen af en toe een
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andere vorm van bescherming aan te schaffen of
deze frequenter toe te passen in geval van de
beschikbaarheid van een beter produkt, en 31 a
50 % in geval van een prijsstijging van 10 % van de
andere beschermingsmethode. Bij de beoordeling

Nr. L 354/39

dat van de ondervraagde vrouwen die in de eerste
helft van 1993 zowel tampons als maandverband
hadden gekocht, slechts 57 % dat ook in de tweede
helft van dat jaar had gedaan . Dit zou erop wijzen
dat bijna de helft van alle „twee-produkten"gebruiksters om het halfjaar „één-produkt"gebruikster wordt. Gelijksoortige gegevens van het
panel van huishoudens van A.C. Nielsen, waarbij
slechts één vrouw perioden van negen maanden
vergeleek, wijzen echter op een vaster kooppa
troon. Van de vrouwen die in de eerste periode
alleen maandverband of tampons gebruikten, bleef
respectievelijk 87% en 82% ook in de tweede
periode een „ één-produkt"-gebruikster . Wanneer
de resultaten van het Nielsen-panel voor dezelfde
perioden worden bekeken op het aantal verkochte
eenheden, een belangrijkere maatstaf om het prijs
beperkende effect van een marginale substitueer
baarheid van de twee methoden te bepalen, blijkt
dat de aankopen van vrouwen die tussen april en
december 1992 uitsluitend tampons kochten, tus
sen januari en september 1993 voor slechts 6,3%

van de vraag welke conclusies uit dit onderzoek
mogen worden getrokken, heeft de Commissie
allereerst in aanmerking genomen dat er een aan
zienlijk verschil bestaat tussen een bereidheid om
wellicht een produkt te proberen of het op tijde
lijke basis te gebruiken en een duurzame verande
ring van de consumptiegewoonten. Ten tweede
dienen de resultaten van onderzoeken als deze bij
de interpretatie te worden gecorrigeerd voor over
drijving door de respondenten. Een als doeltreffend
bekend staand model dat werd ontwikkeld door
een marktonderzoekbureau en dat door verschei

dene ondernemingen op deze markt wordt gehan
teerd, beschrijft de noodzaak van correctie van de
resultaten voor de natuurlijke wens van de onder
vraagden om te behagen, het feit dat het gemakke
lijker is „ ja" in plaats van „ nee" te antwoorden en
de in het onderwerp opgewerkte interesse wellicht
weer afneemt en niet altijd wordt omgezet in
werkelijk koopgedrag in de toekomst. Dit model

uit maandverband bestonden . Evenzo bestonden de

aankopen van vrouwen die in de eerste periode
alleen maandverband aanschaften, in de tweede
periode voor slechts 8 % uit tampons.

veronderstelt dat de resultaten naar beneden moe

ten worden aangepast met 50 a 80% .
( 52 )
( 50)

Uit een ander consumentenonderzoek dat begin
1993 in opdracht van een concurrentieautoriteit
van een Lid-Staat in het kader van een onderzoek

naar een nationale tamponmarkt werd uitgevoerd,
kwam een heel ander antwoord naar voren op de
vraag of een vrouw haar beschermingsmethode zou
wijzigen in geval van een prijsstijging van één
methode . Indien de prijzen van alle merken van
inwendige beschermende produkten met 10% zou
den stijgen, zou 95 % van de „ enkel tampon"gebruiksters en 80% van de „twee-produkten"gebruiksters (tampons en maandverband ) hetzelfde
aantal tampons blijven gebruiken (respectievelijk
3% en 12% zei minder te gaan gebruiken). Op
dezelfde vraag met betrekking tot externe bescher
mende produkten bleek dat het koopgedrag van
89 % van de „enkel maandverband"-gebruiksters
en 78 % van de „ twee-produkten"-gebruiksters
ongewijzigd zou blijven bij een prijsverhoging van
10% , terwijl respectievelijk 11% en 8% het
gebruik zou minderen. De trouw aan een bepaalde
methode is zeer hoog, met name gezien de aard
van een dergelijk onderzoek, waarbij de aandacht
van de vrouw wordt gevestigd op een hypotheti
sche prijsstijging en de mogelijkheid van overscha
keling op een ander produkt wordt benadrukt.
Significant is met name het grote percentage „ twee
produkten"-gebruiksters dat niet bereid is de inten
siteit van het gebruik van een produkt te wijzigen,
hoewel zij toch vertrouwd zijn met en daadwerke
lijk gebruik maken van het andere produkt.

anderhalve tot twee maanden voor maandverband

en bijna drie maanden voor tampons voor alle
huishoudens in het panel . Vrouwen die overwe
gend maandverband gebruiken, kopen soms maar
eenmaal per jaar of nog minder vaak tampons en
omgekeerd voor tampongebruiksters. Dit probleem
is in het bijzonder relevant bij vergelijkingen tussen
relatief korte periodes, zoals zes maanden. Voorts
blijkt uit de panelgegevens niet waarom een aan
koop wordt gedaan. Teneinde inzicht te verkrijgen
in de vraag of gebruikspatronen stabiel zijn of
voortdurend veranderen, zou men moeten weten

hoeveel aankopen er plaatsvonden onder invloed
van factoren als seizoenswisselingen, geboorten, het
bereiken van de menopauze en proefaankopen.
( 53 )

Ter ondersteuning van haar bewering dat vrouwen
geen stabiele gebruikspatronen voor beschermende
produkten hebben, heeft P&G gegevens verstrekt
over het koopgedrag van afzonderlijke vrouwen
van het consumentenpanel van GfK. Hieruit blijkt

De argumenten van P&G zijn in strijd met het
standpunt van zowel concurrenten als detailhande
laren dat vrouwen in hun aankopen van produkten
voor de vrouwelijke hygiëne bijzonder behoudend
en stabiel zijn en niet alleen zeer trouw aan een
bepaalde methode of combinatie van methodes,
maar ook aan afzonderlijke merken.

Prijselasticiteit en kruiselingse prijselasticiteit

(54)
(51 )

Het fundamentele probleem van het gebruik van
gegevens van consumentenpanels in dit verband is
echter dat deze aankooppatronen geen gebruiks
patronen weergegeven. De gemiddelde aankoopcy
clus beloopt volgens de Nielsen-gegevens ongeveer

P&G stelt dat de verkopen van maandverband
worden beïnvloed door het prijsniveau van tam
pons en dat deze derhalve tezamen één markt
vormen. Uit door P&G verstrekte „scanning"gegevens van GfK blijkt een hoge eigen prijselasti
citeit voor Always en de aanwezigheid van kruise

Nr. L 354/40

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

lingse prijselasticiteit tussen maandverband en tam
pons. De „scanning"-gegevens van GfK van weke
lijkse verkopen over een periode van 52 weken in

(57)

A.C. Nielsen ontwikkelde echter een econometrisch

„scanning"-gegevens die vergelijkbaar zijn met die

tonen aan dat een prijsdaling van Always van [. . .]
gemiddeld een toename van de verkoop van
Always met [. . .] tot gevolg had (eigen prijselastici
teit van [. . .] (*)), alsmede een daling van de ob
verkopen van [. . .] (kruiselingse prijselasticiteit van
[. . .] (2)). Een verhoging van de prijs van Always
met [. . .]resulteerde daarentegen in een daling van
de Always-verkopen van [. . .] (eigen prijselasticiteit
van [. . .] (3 )) en een toename van [. . .] van de
verkopen van ob (kruiselingse prijselasticiteit van
{. . .] (4)). Deze gegevens lijken derhalve te wijzen
op een nogal hoge eigen prijselasticiteit en kruise

van GfK. Aan de hand van dit model kunnen de

effecten van kortingen en algemene prijswijzigingen
worden geschat, waarbij een correctie voor sei
zoenswisselingen en andere variaties wordt doorge
voerd. De analyse is een standaardprodukt dat
A.C. Nielsen in tal van landen voor een groot
aantal uiteenlopende categorieën consumptiepro
dukten verkoopt. De Commissie ontving het in dit
geval van J&J. Het doel van het model is de
ondernemingen in de gelegenheid te stellen hun
promotieacties beter te plannen. Aan de hand van
dit model werd in een analyse ultradun Always
maandverband vergeleken met ob. Dun maandver
band vormt vermoedelijk de grootste concurrent
van tampons. Uit de analyse bleek dat noch voor
deelacties noch de prijsontwikkeling van ob op
lange termijn enig effect van betekenis had gehad
op de verkopen van ultradun Always-verband bij
een getrouwheid van 95 % .

lingse prijselasticiteit ten opzichte van ob in het
geval van prijsdalingen. Daar staat tegenover dat
de eigen prijselasticiteit en kruiselingse prijselastici
teit veel lager is in het geval van een prijsstijging.
P&G heeft ook uit andere bronnen „scanning"gegevens verstrekt. Het soort analyse is vergelijk
baar met de GfK-resultaten en levert dezelfde uit

komsten op.

Dit type analyse kent echter enkele zwakke punten.
Allereerst is er het technische probleem van de
berekening van elasticiteitspercentages op deze
wijze. Een eigen prijselasticiteit berekend als [. . .]
is bij voorbeeld een gemiddelde van het effect van
prijsverlagingen in het bereik 0 tot 20% . Een
prijsstijging van 10% zou bij voorbeeld een veel
lagere prijselasticiteit te zien kunnen geven dan een
stijging van 20% . Ten tweede is de berekening
slechts gebaseerd op weken waarin de prijs van
Always werd verlaagd. De analyse is dus gebaseerd
op een klein aantal waarnemingen. Een derde en
fundamenteler probleem is dat alle variaties in de
verkopen bij deze analyse eenvoudigweg worden
uitgelegd als effecten van prijsveranderingen van
Always. Dit is vanzelfsprekend een sterk vereen
voudigde benadering, waarbij veranderingen van
de verkopen als gevolg van sterk uiteenlopende
factoren als seizoenswisselingen of aanbiedingen in
andere winkels, waar de verkopen niet worden
gescand, worden verward met algemene prijswijzi
gingen.

(56 )

Een betere methode om de elasticiteitspercentages
te schatten is het hanteren van een model waarin

zoveel mogelijk relevante variabelen zijn opgeno
men, dat wil zeggen een multivariate in plaats van
een univariate analyse. Dit maakt het mogelijk de
verschillende effecten van de verklarende variabe
len van elkaar te onderscheiden. Een multivariate

analyse levert dan ook een veel uitgebreidere ver
klaring van het marktgedrag dan onder invloed van
prijsveranderingen alleen, en vermindert zo het
risico van verwarring van de ene soort verandering
met de andere soort.

(') Tussen 1 en 2% .

(2) Tussen 2 en 3%
(3 ) Tussen 2 en 3% .
(4) Tussen 0 en 1 % .

P&G heeft geen econometrische analyse op basis
van de „scanning"-gegevens van GfK verstrekt.

prijs-promotiemodel („Scanpro") op basis van

120 winkels met een oppervlak van ruim 800 m2

(55 )
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(58)

De multivariate analyse van A.C. Nielsen levert
aanvullende nuttige inzichten en vormt een betere
wijze dan de univariate analyse van GfK om het
complexe marktgedrag te begrijpen. Het is bij
voorbeeld waarschijnlijk dat de prijselasticiteiten
van de analyse van GfK in grote mate een weerslag
vormen van reclamecampagnes. Indien deze per
centages de lange-termijnelasticiteit in plaats van
die onder invloed van reclamecampagnes zouden
weergeven, zouden zelfs kleine prijswijzigingen tus
sen twee jaren ingrijpende verschuivingen van de
totale marktvraag naar ob-tampons en ultra-dun
Always-maandverband tot gevolg hebben. Ook
P&G heeft erkend dat de restulaten van GfK niet

op de volledige markt kunnen worden geprojec
teerd .

(59)

Deze resultaten stroken met de onderzoeksresulta

ten over marktgedrag, die erop wijzen dat de
consument voor dit type produkt betrekkelijk wei
nig belang hecht aan de prijs. Voorts is de door
P&G verstrekte analyse van de „ scanning"-gege
vens in strijd met het standpunt van nagenoeg alle
geraadpleegde detailhandelaren dat kortingen op
maandverband tot verkoopdalingen van andere
maandverbandmerken, maar niet van tampons,

leidden. Als er al sprake was van een lichte invloed,
dan werd deze toegeschreven aan de inkoop van
voorraad door vaste klanten, met name „ twee

produkten"-gebruiksters die met beide produkten
vertrouwd zijn, van een merk wanneer dit tegen
een verlaagde prijs werd aangeboden. Zoals is
aangetoond, maakt een uitgebreidere econometri
sche analyse het echter mogelijk de resultaten van
de analyse van GfK in overeenstemming te brengen
met de standpunten van de detailhandel en de
concurrenten en levert een dergelijke analyse
ramingen van de elasticiteit op die wel op de hele
markt kunnen worden geprojecteerd.
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(60 )

Terwijl het model van A.C. Nielsen in sommige
opzichten nogal rudimentair is, werden de resulta
ten ervan bevestigd door een afzonderlijke multiva
riate analyse die door de Amerikaanse onderne
ming RLS werd verricht. De resultaten hiervan

(63 )

Nr . L 354/41

Always werd in juli/augustus 1991 in Duitsland op
de markt gebracht. In onderstaande tabel is de
evolutie van de gemiddelde tampon- en maandver
bandprijzen na zes maanden en na twee jaar te
zien .

werden aan de Commissie verstrekt door een con

current. Uit dit onderzoek kwam een prijselastici
teit van 0,5 voor maandverband naar voren, als
mede een kruiselingse prijselasticiteit van 0,3 voor
maandverband bij prijswijzigingen zonder dat
daaraan een reclamecampagne is verbonden en
geen elasticiteit van betekenis bij reclamecampag
nes. Dit onderzoek bevestigde dus dat er sprake is
van een lage kruiselingse prijselasticiteit tussen

Prijsverandering in %

Na zes maanden
In februari 1994

Maand

Tampons

verband ( 1 )

+ 0,7
+ 18,2

- 3,8
+ 2,3

(') Andere merken maandverband dan Always.

tampons en maandverband, zoals ook bleek uit het

Bron: Cijfer van Nielsen, bijeengebracht door een concurrent.

Nielsen-onderzoek . Hoewel dit onderzoek betrek

king had op de Verenigde Staten van Amerika en
niet op Duitsland , stelt de Commissie dat de
hoofdkenmerken van de markten gelijk zijn: „ twee
produkten"-gebruiksters maken in Duitsland 39%
en in de Verenigde Staten van Amerika 32% van
het totaal uit, terwijl de penetratieverhouding in de
Verenigde Staten van Amerika 40:60 en in Duits
land 39:61 bedraagt.
( 61 )

Zoals uit de tabel valt af te lezen, vond er in het
begin een lichte daling van de prijzen van ander
maandverband dan Always plaats, en vervolgens in
de twee jaren erna slechts een stijging van 2,3 % .
De tamponprijzen stegen daarentegen licht in prijs
gedurende de eerste zes maanden na de introductie
van Always, en vervolgens met 18,2% gedurende
de twee daaropvolgende jaren.

De conclusies van voornoemde econometrische

analyses worden bevestigd door waarnemingen op
de markt.
( 62 )

( 64 )

Effect van de lancering van Always
Indien er slechts sprake zou zijn van één markt
voor tampons en maandverband, zou kunnen wor
den verwacht dat gebeurtenissen zoals de lancering
van Always op de maandverbandmarkt en prijsstij
gingen van één van de produkten gevolgen zouden
hebben voor het andere produkt.

P&G heeft aangevoerd dat tampons substitueer
baar zijn door maandverband en dat Always
maandverband sinds de introductie ervan markt

aandeel heeft overgenomen van tampons. Onder
staande tabel geeft de relatieve volumeaandelen van
maandverband en tampons in de gecombineerde
maandverband- en tamponmarkt ( penetratiever
houding) in Duitsland weer, waar Always in juli
1991 op de markt werd gebracht.

Ontwikkeling van de penetratieverhouding (maandverband/tampons)met afzonderlijke weergave van het
maandverbandaandeel van P&G

( in termen van volume )

juli 1 990/juni 1991
Land

maandverband
P&G

ande

juli 1991 /juni 1992
maandverband

tampons
P&G

ren

Duitsland

—

64

ande

juli 1992/juni 1993
maandverband

tampons
P&G

ren

36

5

58

ande

tampons

ren

37

11

52

37

Volumeverandering
in %

( 100 )

( 100 )

+ 17%

+ 20%

+ 4,9%

+ 5,5%

Introductie van Always in juli 1991

Bron: Berekeningen van de Commissie op basis van de door P&G verstrekte volumecijfers van Nielsen .

( 65 )

Ten aanzien van deze tabel zij opgemerkt dat de
toename van de afzet in 1991/1992 wordt toege

in juli 1991 niet in een afname van het aandeel van
tampons in de gecombineerde tampon- en maand

schreven aan de komst van de nieuwe deelstaten na

verbandmarkt.

de eenwording van Duitsland . Het was noodzake
lijk hier volumecijfers te gebruiken teneinde te
beoordelen of er sprake is geweest van overschake
ling. Zoals uit de tabel kan worden opgemaakt,
resulteerde de introductie van Always in Duitsland

( 66 )

P&G stelt dat dit beeld misleidend is en dat

Always ondanks de stabiele penetratieverhouding
in Duitsland in werkelijkheid [. . .] van haar markt
aandeel ( en [. . .] van haar winst op andere mer
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ken) heeft behaald ten koste van de tamponver
koop en dat tampons een vergelijkbaar volume van
maandverband hebben overgenomen, met name
van de dikkere en B-merkvarianten. Deze analyse
werd gemaakt voor P&G door GfK, wederom op
basis van een consumentenpanel, zonder dat de
verkregen resultaten worden verklaard. Voorts
worden de neerwaartse verschuivingen in de
„ oude" deelstaten van Duitsland in de grafiek
waarvan sprake in de volgende overweging in
nagenoeg alle EER-landen waargenomen onder

31 . 12 . 94

invloed van de lancering van Always, dat wil
zeggen dat er geen sprake was van effecten op het
verkoopvolume van tampons. Het lijkt zeer
onwaarschijnlijk dat in al deze gevallen sprake is
van elkaar volledig compenserende volumever
schuivingen van tampons naar Always en van
ander maandverband naar tampons.

(67)

In de hierna volgende grafiek zijn de effecten van
de lancering van Always in de „ oude" deelstaten
van Duitsland te zien:

Verkoop m miljoenen eenheden in West-Duitsland
miljoen eenheden

Volume

(68 )

Hieruit kan worden afgeleid dat de tamponver
koop in 1993 enigszins hoger was dan in hét
voorgaande jaar en dat er nauwelijks tekenen zijn
die erop wijzen dat de groei van het marktaandeel
van Always ten koste is gegaan van het verkoopvo
lume van tampons.

Bron: NIELSEN

(69)

Uit de hierna volgende grafiek, verstrekt door een
concurrent, maar gebaseerd op de gegevens van
Nielsen, blijkt dat een groot gedeelte van de groei
van het marktaandeel van Always in de „oude"
deelstaten van Duitsland ten koste is gegaan van
andere maandverbandmerken, met name Camelia
van VPS .
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ONTWIKKELING MARKTAANDEEL MAANDVERBAND

;WEST(

)WAARDE

31 . 12 . 94

Nr . L 354/43
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( 70 )
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Een ander voorbeeld dat op een geringe wisselwer
king tussen de twee markten wijst, is de prijsstij
ging van ob-tampons in mei/juni 1993 . Het aantal
tampons per pakje werd verlaagd van 80 naar 64,
terwijl de prijs gelijk bleef (een effectieve prijsstij
ging van 25% ). Ob is met een marktaandeel van
78 % een goede afspiegeling van de Duitse tampon
markt als geheel. De prijzen van Always bleven na
de prijsverhoging van ob onveranderd en niet
alleen nam het groeitempo van het marktaandeel
van Always niet toe, maar het zwakte in de tweede
helft van 1993 zelfs af. Het verkoopvolume van

Conclusie over de relevante produktmarkt
( 74)

binden, zoals P&G doet. De Commissie heeft

evenmin een merkbare reactie op de prijsverhoging

bestudeerd, die weliswaar eveneens een aantal

van tampons .

methodologische moeilijkheden opleveren, maar
een bredere basis hebben en sterk op het bestaan
van afzonderlijke markten wijzen. Zij werd bij de
analyse van haar conclusies uit de beschikbare
marktonderzoeken bijgestaan door twee onafhan
kelijke deskundigen op het gebied van marktonder
zoekanalyse.

Door Mölnlycke verstrekte cijfers tonen aan dat
deze onderneming in de Noordse landen waar zij
zowel maandverband als tampons verkoopt, naar
aanleiding van de lancering van Always medio
1992 (medio 1993 in Noorwegen), aanzienlijk
meer aan reclame en promotie voor maandver
band, maar nauweljks meer voor tampons ging
uitgeven. Tussen 1991 en 1993 stegen de uitgaven
voor reclame en promotie voor maandverband met
200% , die voor tampons met slechts 34% .

(75 )

Het doel van reclame

( 72 )

P&G stelt dat er slechts één produktmarkt is voor
maandverband, tampons en inlegkruisjes. Zij
baseert zich daarbij op een reeks resultaten van
panels van huishoudens, „scanning"-gegevens en
prijsstudies. De Commissie is overtuigd van het
serieuze karakter van de voorgelegde onderzoeken,
maar is van oordeel dat de gegevens te specifiek
zijn om algemene conclusies aan de markt te ver
voorts door derden verstrekte marktonderzoeken

alle merken maandverband te zamen vertoonde

( 71 )
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De partijen hebben verklaard dat zowel tampon
als maandverbandfabrikanten reclamecampagnes
voeren om gebruiksters van uitwendige produkten
te stimuleren over te schakelen op inwendige pro
dukten en omgekeerd. Zij stelden dat fabrikanten
een dergelijke uitgave niet zouden doen als de
produkten niet tot dezelfde markt zouden behoren.
Volgens de Commissie sluit dergelijke reclame het
bestaan van afzonderlijke markten niet uit, daar
vrouwen zoals eerder beschreven op lange termijn
en in de loop van hun leven soms op andere
beschermende produkten overschakelen. Het doel
van dergelijke reclamecampagnes is deze overscha
keling te stimuleren en vrouwen voorafgaand aan
grote veranderingen in hun leven vertrouwd te
maken met de argumenten voor overschakeling.
Bovendien is een groot gedeelte van deze reclame
gericht op vrouwelijke adolescenten die beide soor
ten produkten nog uitproberen.

Hoewel geen van de aan haar voorgelegde markt
onderzoeken doorslaggevend is, is de Commissie
van mening dat verscheidene ervan sterke aanwij
zingen bevatten voor het bestaan van afzonderlijke
markten voor maandverband en tampons. Op basis
van zowel deze aanwijzingen als haar eigen markt
analyse, alsmede van de standpunten van andere
fabrikanten en van detailhandelaren, die deze aan
wijzingen onderschrijven, komt de Commissie tot
de slotsom dat niet alleen voor inlegkruisjes, maar
ook voor maandverband en tampons onmisken
baar afzonderlijke markten bestaan.

B. De relevante geografische markt
( 76 )

P&G heeft verklaard dat de relevante geografische
markt voor produkten voor de vrouwelijke hygiëne
West-Europa is, daar de belangrijkste leveranciers
actief zijn in verscheidene of zelfs de meeste EER
landen en Europese merknamen van deze fabrikan
ten in alle landen de meest verkochte soorten zijn.
Zij wijzen verder op het ontbreken van wettelijke
en tarifaire belemmeringen, op een vergaande nor
malisatie in reclame en verpakking, lage transport
kosten, Europese aanvoerstructuren en een toene
mend paneuropees inkoopbeleid van de detailhan
delaren.

Substitueerbaarheid aan de aanbodzijde

( 73 )

Tampons worden gemaakt van een samengeperst
vlies van stapelvezels, terwijl maandverband op
geheel andere wijze wordt gemaakt van celstof,
dezelfde van hout vervaardigde grondstof waarvan
luiers en huishoudelijke papierprodukten worden
gemaakt. Hoewel beide technologieën betrekkelijk
eenvoudig en goedkoop zijn, verschillen zij van
elkaar.

( 77)

Gezien de structurele elementen die hieronder
beschreven worden, en na onderzoek van de con

currentiesituatie op de markt voor maandverband
in de EER, is de Commissie evenwel tot de conclu
sie gekomen dat de relevante geografische markt
waarop de positie van P&G na de fusie met VPS
moet worden beoordeeld, in ieder geval in Duits

land en in Spanje nationaal is. Verscheidene facto
ren wijzen erop dat de bij de concentratie betrok
ken partijen in staat zullen blijven om hun concur
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rentiegedrag in Duitsland en in Spanje te bepalen
zonder daarbij wezenlijk door concurrenten van
andere landen te worden gehinderd . Of Oostenrijk
ook een afzonderlijke geografische markt voor
maandverband vormt, kan in deze zaak buiten
beschouwing worden gelaten, daar de concentratie
in dit land niet tot een machtspositie leidt, zoals
hieronder wordt uiteengezet.

Nr . L 354/45

zonder vleugeltjes werden verschillen van 8 tot 34
punten (,, netto-netto"-prijs ) en 19 tot 57 punten
(prijs af fabriek) geconstateerd (3 ).

( 80 )

In Spanje en Italië liggen de diverse prijzen af
fabriek en „ netto-netto"-prijzen aanzienlijk lager
dan in alle andere Lid-Staten (ondanks de snelle

groei van de aanvankelijk lage prijzen in de afgelo
pen jaren). Dit geldt met name voor dik maandver
band: de merken van P&G (Arbora ) en J&J zijn in

1.

( 78 )

Spanje ruim 50 punten goedkoper dan in Duitsland

Voorkeur van de consumenten

De vraag naar maandverband biedt per Lid-Staat
verschillende kenmerken. Een oorzaak hiervan zijn
de verschillen in de relatieve populariteit van
maandverband ten opzichte van tampons. Belang
rijker zijn echter de verschillen in populariteit bin
nen de categorie maandverband . Hoewel het tradi
tionele dikke maandverband zonder vleugeltjes nog
steeds de meest gebruikte soort is ( ongeveer 70 %
in volume in de grote Lid-Staten ), is de voorkeur
van de consument gevarieerder geworden door
nieuwe produkten als ultradun maandverband en
maandverband met vleugeltjes . Vrouwen in Frank
rijk en het Verenigd Koninkrijk gebruiken bij voor
beeld meer ultradun maandverband met vleugeltjes
dan die in Spanje, Italië en Duitsland . Bij dik
maandverband met vleugeltjes doet zich het omge
keerde voor. In Duitsland gebruiken vrouwen naar
verhouding meer ultradun maandverband zonder
vleugeltjes dan in Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk. Hoewel deze gebruikspatronen op zich
wellicht niet voldoende zijn om te stellen dat de
markten nationaal zijn, moeten zij gezien worden
in samenhang met de hieronder uiteengezette
andere aspecten.

en andere Lid-Staten . Zelfs voor ultradun maand

verband zijn de prijzen in Spanje ruim 25 punten
lager dan in andere landen. Dit geldt ook voor de
prijzen af fabriek en de „netto-netto"-prijzen.
Spaanse detailhandelaars die door de Commissie
werden benaderd, bevestigden dat het ultradunne
maandverband van de merken Evax en Ausonia,
die door de twee gemeenschappelijke ondernemin

gen van P&G en andere ondernemingen geleverd
worden, gelijk is aan dat van het merk Always.
( 81 )

met 45,5 % steeg.

3 . De aanbodzijde
( 82 )

( 79)

De prijzen van maandverband hebben zich in
Duitsland in een duidelijk ander tempo ontwikkeld
dan in andere Lid-Staten. Volgens door een con
current verstrekte Nielsen-cijfers steeg de gemid
delde prijs van maandverband in Duitsland tussen
januari-april 1991 en januari-april 1993 met
10,6% , terwijl de prijs tussen mei-augustus 1991
en mei-augustus 1993 in Frankrijk met 24% , in
het Verenigd Koninkrijk met 43 % en in Nederland

Hoewel de belangrijkste leveranciers van maand
verband inderdaad in verscheidene Lid-Staten en

2 . Prijzen van maandverband

EVA-landen actief zijn, kan niet worden voorbijge
gaan aan het feit dat elke leverancier zijn „thuis

De Commissie heeft onderzoek gedaan naar de
hoogte van prijzen af fabriek en prijzen die netto,
los van alle kortingen, in verschillende Lid-Staten

markten " heeft en dat marktaandelen zelfs tussen

door distributeurs voor maandverband worden

betaald (,, netto-netto"-prijzen). Vervolgens in
dexeerde zij de prijzen, waarbij het gemiddelde op
100 werd gesteld . Voor de produkten van P&G
bedroeg het verschil tussen de hoogste en laagste
geïndexeerde prijs af fabriek in Frankrijk, Duits
land, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland
[. . .] ( ! ) punten . Voor de „ netto-netto"-prijs was
dit [. . .] (2) punten. De prijzen van haar concurren
ten gaven echter per land aanzienlijk grotere ver
schillen te zien . Voor ultradun maandverband met

vleugeltjes liepen de verschillen bij elke concurrent
op tot 34 punten (,, netto-netto"-prijs ) en 52 pun
ten ( prijs af fabriek ). Voor dik maandverband
(') Tussen 10 en 20% .

(2 ) Tussen 10 en 20% .

buurlanden aanmerkelijk verschillen.
( 83 )

Ondernemingen met sterke marktposities in landen
die aan Duitsland grenzen ( bij voorbeeld Kimberly
Clark met een marktaandeel van [. . .] (4 ) in Neder
land, Mölnlycke met een aandel van [. . .] ( 5 ) in
Denemarken, [. . .] (6 ) in Frankrijk en [. . .] ( 7) in
Nederland ) zijn niet of nauwelijks in Duitsland zelf
aanwezig. Zelfs J&J, met [. . .] (8) de grootste con
current van P&G in Duitsland na de fusie met

( ) De prijzen van maandverband variëren aanzienlijk ten
opzichte van die van tampons in de verschillende Lid-Staten
ongeacht hun penetratiegraden.
(4 ) Tussen 25 en 30% .
(5 )
(6)
(7)
(8)

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

60
15
30
10

en
en
en
en

65 % .
20% .
35% .
15% .
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VPS, heeft een aanzienlijk groter marktaandeel
([. . .] ( l ) in Oostenrijk. Evenzo zijn fabrikanten
met een sterke positie in Frankrijk (Kaysersberg,
Mölnlycke en Kimberly-Clark) niet aanwezig op de

renten verklaarde voor betreding van de markt van
een EER-land een binnenlandse onderneming te ~
moeten overnemen, daar het onrendabel is om de

produkten aan te voeren vanuit zijn verafgelegen
fabrieken. P&G heeft bevestigd dat een leverancier
zijn fabriek zodanig moet vestigen dat de distribu
tiekosten betaalbaar blijven. Volgens de onderne
ming bedragen de kosten voor het transport van
Duitsland naar Frankrijk [. . .] (2 ) en van Duitsland
naar het Verenigd Koninkrijk [. . .] ( 3 ). Een concur
rent verstrekte kostenoverzichten, waaruit blijkt
dat de kosten voor transport naar het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Italië respectievelijk
[. . .] (4), [. . .] (5) en [. . .] ( 6 ) van de interne verre
kenprijs bedragen. De meeste leveranciers bevoor
raden hun afzetgebieden vanuit buurlanden of
zoveel mogelijk over betrekkelijk korte afstanden.

Spaanse markt.

( 84)

P&G zelf brengt maandverband en inlegkruisjes op
de markt in 13 EER-landen en via gemeenschappe
lijke ondernemingen in nog drie andere EER
landen: Italië, Spanje en Portugal. VPS verkoopt
het volledige produktengamma voor de vrouwelijke
hygiëne in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,
Spanje en Italië. De produktiebedrijven van VPS
bevinden zich evenwel in Duitsland . Verder heeft

de onderneming een fabriek in Spanje. [. . .]
maandverbandprodukten van P&G voor de Ita
liaanse en Spaanse markt zijn afkomstig van haar
fabrieken in deze landen. De Duitse fabriek van

P&G in Crailsheim levert de produkten voor
Duitsland ([. . .}), Frankrijk ([. . .], het Verenigd
Koninkrijk en Ierland ([...]) en andere EER-landen
(ongeveer [. . .]).

( 85 )

( 87)

De andere grote leveranciers brengen hun produk
ten in een reeks EER-landen op de markt, maar
hebben ook verscheidene produktielocaties. J&J,
de concurrent van P&G die in het grootste aantal
landen actief is, heeft zes fabrieken in West

Europa. Mölnlycke, die vooral afzet op de markten
van Frankrijk, Nederland, België, het Verenigd
Koninkrijk, Denemarken en de overige Scandinavi
sche landen, heeft fabrieken in het Verenigd
Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Noorwegen.
In januari 1994 kocht zij bovendien de Italiaanse
onderneming Sodalco („ Nuvenia"). Kimberly
Clark is voornamelijk actief in het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Nederland; de produkten
voor andere landen, zoals Frankrijk, zijn afkomstig
van haar fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en
Nederland .

( 88 )

(waaronder VPS) in meer dan 80 % van de markt

4.

( 89 )

(') Tussen 30 en 35% .

P&G zelf voerde aan dat 90% van bij voorbeeld
het maandverband voor de Duitse markt geleverd
wordt door Duitse producenten (VPS, Pelz, Hed
wigsthal) of door Duitse vestigingen van internatio
nale ondernemingen (P&G, J&J). Het resterende
gedeelte betreft de eigen merken, die gedeeltelijk
geïmporteerd worden. Hierbuiten is de invoer
minimaal, hoewel er geen wettelijke of tarifaire
belemmeringen zijn. In Spanje voorzien binnen
landse producenten met binnenlandse vestigingen

vraag en ook hier betreft het resterende gedeelte
grotendeels de eigen merken.

Geen enkele concurrent van P&G

Onderzoek van de Commissie naar de bestemming
van het maandverband dat in de respectieve fabrie
ken gemaakt wordt, heeft uitgewezen dat de mee
ste leveranciers en in het bijzonder P&G hun
vestigingen zodanig plaatsen dat het vervoer over
lange afstand in ieder geval voor grote hoeveelhe
den vermelden wordt. De belangrijkste markten
zoals Duitsland , het Verenigd Koninkrijk, Frank
rijk, Italië en Spanje worden dus bevoorraad over
betrekkelijk korte afstanden. Een van de concur

Dat de voornaamste leveranciers een beperkt aan
tal produktiebedrijven hebben, impliceert dat
schaalvoordelen voor sommige producenten be
langrijker zijn dan besparing van transportkosten.
Anderzijds spelen transportkosten zeker geen onbe
langrijke rol, zoals hierboven werd getoond, en
proberen de grote leveranciers kennelijk hun
belangrijkste afzetmarkten over betrekkelijk korte
afstanden te bevoorraden .

maakt alle produkten dus op één produktielocatie
en hoewel zij niet in elk EER-land afzonderlijke
produktiebedrijven hebben, lijkt er sprake van een
regionale aanvoer. Het louter centraliseren van
fabrieken op zichzelf genomen, zou hoe dan ook
niet onverenigbaar zijn met het bestaan van afzon
derlijke nationale markten.

( 86)
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Merken

P&G stelt dat Europese merknamen in West
Europa domineren en dat zelfs wanneer merkna
men verschillen, de fabrikanten gebruik maken van
transnationale technologieën en meertalige verpak
kingen. Onderzoek van de Commissie heeft dit niet
bevestigd, met name wat Duitsland en Spanje
betreft. Dat er een aantal „ Euromerken" bestaat,
betekent in ieder geval niet automatisch dat de
markt niet hoofdzakelijk nationaal zou zijn.

( ) Tussen 1 en 5% .

(3)
(4 )
(5 )
(6 )

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

5 en 10% .
10 en 15% .
5 en 10% .
5 en 10% .

( 90)
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Geen enkele leverancier van maandverband ge
bruikt dezelfde merknaam in heel West-Europa,
zelfs P&G niet, hoewel zij haar produkten in tien
van de twaalf Lid-Staten op de markt brengt. Uit

het volgende overzicht van de Lid-Staten blijkt dat
er een groot aantal merken bestaat, hetgeen bete
kent

dat

de

concurrentiestructuren

binnen

de

onderscheiden landen nog steeds uiteenlopen.

Maaiidverbandmerken in de Lid-Staten ( * )
P&G

Duitsland

Always

J8cJ

VPS

Camelia

Kaysersberg

Kimberly-Clark

Mölnlycke

Silhouettes
Serena

Frankrijk

Always

Silhouettes

Vania

Kotex-

Nana

Freedom

Verenigd

Always

Koninkrijk

Silhouettes

Kotex-

Bodyform

Vespre

Simplicity

Pennywise

Italië

Lines

Silhouettes

Spanje

Ausonia

Silhouettes

Nuvenia

Evax

Nederland

Always

België

Always

Kotex
Vania

Libresse
Nana
Mimosept

Denemarken

Always

Libresse

Portugal

Ausonia

Serena

Evax

Modess

Stayfree
Griekenland

Always

Serena

Ierland

Always

Vespre
Stayfree

Nana

Kotex
Simplicity

Stavdrv

(*) Merken met een marktaandeel van meer dan 3% .

( 91 )

Zoals de tabel laat zien, kunnen Europese merken
(Always en Silhouette ), en hoofdzakelijk nationale
merken onderscheiden worden. Sommige hoofdza
kelijk nationale merken worden ook verkocht in
twee of drie aangrenzende landen waartussen
nauwe betrekkingen bestaan (bij voorbeeld Vania
in Frankrijk en België, Ausonia en Evax in Spanje
en Portugal ). Een groot deel van de afzet bestaat in
feite uit belangrijke, hoofdzakelijk nationale mer
ken (bij voorbeeld Lines en Nuvenia in Italië,
Camelia in Duitsland, Evax en Ausonia in Spanje).
Merken als Serena en Vespré (J&J ), Kotex en
Freedom (Kimberly-Clark) en Libresse en Nana
(Mölnlycke ) kunnen (nog) niet als paneuropese
merken worden beschouwd . De huidige Europese
merken — hoofdzakelijk Always en Silhouette —
behaalden in 1993 in West-Europa een marktaan
deel van ongeveer [. . .] ( x ) in termen van waarde en
[. . .] (2) in termen van volume (gebaseerd op

(') Tussen 30 en 35% .

(2 ) Tussen 15 en 20% .

door P&G verstrekte gegevens van Nielsen over
marktaandelen en op verkoopcijfers van J&J).

5. De vraagzijde
( 92 )

De Duitse detailhandel blijft overwegend nationaal
van karakter. De handelsvoorwaarden voor Duitse

detailhandelaren verschillen aanzienlijk van die
voor Franse of Italiaanse detailhandelaren . De han

delsmarges zijn in Duitsland veel lager dan bij
voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en het aantal
verkooppunten verschilt sterk van enkele andere
Lid-Staten (slechts 70 000 in Duitsland tegenover
100 000 of zelfs meer in Italië en Spanje ondanks
de veel grotere bevolking in Duitsland ). Eigenmerk
produkten hebben in Duitsland de naam van min
dere kwaliteit te zijn en hun concurrentiepositie is
zwakker dan in andere landen, bij voorbeeld het
Verenigd Koninkrijk, waar het concept van eigen
merken veel meer ontwikkeld is en deze bijna even
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duur zijn als A-merken. De prijsverschillen tussen
A-merken en eigen merken zijn dan ook aanmerke
lijk groter in Duitsland. De gemiddelde detailhan
delsprijs exclusief BTW van de produkten van het
merk Camelia van VPS bedraagt [. . .] O DM
tegenover [. . .] ( J ) DM — [• • •] 0 ) DM voor de
eigen merken voor distributiebedrijven.

op zich ( die in het hoofdstuk „ Beoordeling" uit
voerig worden behandeld ) geven aan dat de geo
grafische markt nationaal is.

Hoge concentratiegraad

( 96 )
( 93 )

handelaren verklaarden dat hun contracten met

In Duitsland hebben drie ondernemingen — P&G,
J&J en VPS — [. . .] ( 2 ) in termen van waarde en
[. . .] ( 3) in termen van volume van de markt voor
maandverband in handen. Deze hoge concentra

multinationale fabrikanten van produkten voor de
vrouwelijke hygiëne zoals P&G via de nationale
verkooporganisaties van deze fabrikanten en op
nationaal niveau tot stand zijn gekomen. Nationale
verkooporganisaties zijn er niet alleen vanwege
taalverschillen tussen de EER-landen, zoals P&G

tiegraad betekent een wezenlijke belemmering voor
de toetreding, omdat er een grotere kans bestaat
dat de gevestigde leveranciers zullen reageren tegen
nieuwkomers om hun verworven marktposities en
winstgevendheid te verdedigen. Hetzelfde geldt
voor de Spaanse markt waarvan P&G [. . .] (4) in

Het aankoopbeleid wordt op nationale basis
gevoerd . Duitse, Britse, Spaanse en Franse detail

beweert. Detailhandelaren die de Commissie heeft

termen van waarde en [. . .] (5 ) in termen van

benaderd, hebben dit bevestigd . Zij beweerden dat
zij niet op de hoogte waren van en niet geïnteres
seerd waren in prijzen in andere Lid-Staten, daar
een Frans distributiebedrijf dat produkten wil
kopen van P&G Duitsland slechts doorverwezen
zou worden naar P&G Frankrijk. Als de grote
distributiebedrijven in Frankrijk, Duitsland, Spanje
en het Verenigd Koninkrijk hiertoe niet in staat
zijn, mag niet van de kleinere en gefragmenteerdere
groepen in Spanje en andere EER-landen worden
verwacht dat zij de produkten wel in het buiten
land inkopen. Alleen eigenmerk-produkten zouden
in beperkte mate in het buitenland kunnen worden

volume in handen heeft.

Merkvastheid

( 97)

betrokken door detailhandelketens die zich willen

verzekeren van de laagste prijzen. Deze ketens
voorzien de produkten vervolgens natuurlijk van
hun eigen merk om tegemoet te komen aan de
plaatselijke voorkeuren.
( 94)
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Transnationale inkoopgroepen, die volgens P&G
steeds belangrijker worden, lijken geen belangrijke
rol te spelen bij de inkoop van produkten voor de
vrouwelijke hygiëne of bij onderhandelingen over
voorwaarden hiervoor. Bovendien lijken grote leve
ranciers zoals P&G pogingen van dergelijke groe
pen om Europese voorwaarden op te leggen, vaak
te kunnen afwijzen. Veel van deze groepen zijn hoe
dan ook eenvoudige groeperingen van grote detail
handelketens die bij gelegenheid gezamenlijke
Europese reclamecampagnes voeren.

De relatief grote merkvastheid in de sector maand
verband maakt het moeilijk om gebruiksters ertoe
te bewegen over te schakelen op een nieuw pro
dukt. Ook is het moeilijker voor leveranciers om
de markt te betreden. In landen als Spanje en Italië
kreeg P&G toegang tot de markt voor maandver
band door sterke nationale merken op te kopen.
Deze merken werden later aangehouden vanwege
de waarde ervan, dit wil zeggen de merkentrouw
. van de gebruiksters ervan.

Toegang tot de distributie
( 98 )

Gezien het aantal merken en het assortiment pro
dukten is de markt voor maandverband een vol

wassen markt. In Duitsland en Oostenrijk is toe
gang tot de detailhandel met een nieuw merk niet
onmogelijk, zoals bewezen werd door de introduc
tie van Always . Het produkt moet echter wel
vernieuwend en een A-merk zijn en er moeten
belangrijke inspanningen worden geleverd op het
gebied van reclame en promotie (proefpakjes
enz.).

Aanloopkosten

6. Belemmeringen voor de toetreding tot de

( 99)

markt

( 95 )

Naast de uiteenlopende concurrentiesituaties in de
verschillende EER-landen bestaan er belangrijke
belemmeringen voor de toetreding tot de nationale
markten voor maandverband. Deze belemmeringen

(') De prijsverhouding tussen A-merken van VPS en haar mer
ken voor distributiebedrijven ligt tussen 2:1 en 2,5:1 .

(2 )
(3 )
(4)
(5 )

Het in omloop brengen van een nieuw merk vereist
grote investeringen in reclame en promotie om
merkgetrouwe klanten over te halen hun ver
trouwde merk op te geven en het nieuwe te gaan
gebruiken. Dergelijke uitgaven zijn kosten die nog
niet worden terugverdiend en die het risico van de
toegang tot de markt verhogen.

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

80
60
80
65

en
en
en
en

85% .
65% .
85% .
70% .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

31 . 12 . 94

Eerdere pogingen om toe te treden tot
de markt

( 100 ) Vooral de belemmeringen voor toetreding tot de
Duitse markt voor maandverband kunnen geïllu
streerd worden aan de hand van enkele mislukte

pogingen hiertoe in de afgelopen jaren, die in
contrast staan met het succes van de lancering van
Always, dat te danken is aan de grote inspanningen
van P&G en de grote bedragen die de onderneming
in de introductie investeerde (zie het hoofdstuk
„ Beoordeling").

Conclusie
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buurlanden op de markt worden gebracht (Vania
en Nana ). Evenzo zijn de in Spanje grote merken
Ausonia en Evax niet aanwezig in Italië en de in
Italië belangrijke merken zoals Lines en Nuvenia
niet in Spanje. Hoewel niet kan worden uitgesloten
dat Frankrijk en Benelux een gemeenschappelijke
markt vormen, maken Duitsland en Spanje daar
van vanwege afwijkende marktstructuur en merken
aanbod geen deel uit.

Vooruitzichten voor de relevante geo
grafische markt
( 103 ) P&G voerde aan dat de relevante geografische
markt reeds Westeuropees is . Zij wijst met name
op de aanwezigheid van grote transnationale leve

( 101 ) Verschillende aspecten zoals de mogeljikheid om in
Duitsland en Spanje andere prijzen dan in de
overige EER-landen te hanteren, de merkentrouw
bij de gebruiksters, de sterke concentratie en het
investeringsrisico dat aan toetreding is verbonden,

ranciers in de maandverbandsector in heel West

vormen een combinatie van factoren die de toetre

aanwijzingen zijn voor een ontwikkeling van een
Europese markt. Ten minste één andere leverancier
dan P&G tracht nationale of regionale merknamen
te harmoniseren, terwijl andere meertalige verpak
kingen gebruiken. Bovendien duiden ontwikkelin
gen in de detailhandel, zoals grensoverschrijdende
aankopen en formele en informele transnationale
groeperingen van detailhandelbedrijven, op de eer
ste aarzelende tekenen van integratie en europeani
sering van de detailhandel in de EER. Relatief lage
transportkosten en centralisatie van vestigingen
zouden dit standpunt kunnen ondersteunen.

ding tot de Duitse en de Spaanse markten ernstig
belemmert. Dit is bijna unaniem bevestigd door de
detailhandelaren en industriële leveranciers die de

Commissie heeft geraadpleegd . De prijsverschillen
tussen Duitsland en andere landen, het belang van
het merk Camelia , de inkopen van de detailhandel
(zelfs grote ketens) op nationale basis en de mis

lukte pogingen om toegang te verkrijgen tot de
markt, tonen aan dat Duitsland een nationale
markt is .

Evenzo wordt de marktstructuur in

Spanje gekenmerkt door de zeer sterke gecombi
neerde posities van Ausonia en Evax, vervaardigd
door Arbora en Ausonia die gezamenlijk onder
beheer van P&G staan. Andere leveranciers spelen
een ondergeschikte rol . Van alle EER-landen is de
concentratie op de markt voor maandverband in
Spanje dus het hoogst. De bestaande merken, met
name de bovengenoemde, zijn vollèdig nationaal;
Always is niet in Spanje op de markt gebracht.
Bovendien is de Spaanse detailhandel in vergelij
king met Duitsland nog steeds duidelijk gefragmen
teerd .

( 102 ) P&G stelde voorts dat de relevante geografische
markten regionaal van aard zijn en onderscheidde
er drie: de Scandinavische landen, andere Noord

europese landen (Benelux, Duitsland, Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en Ierland ) en Zuid-Europa .
Deze groepen landen hebben inderdaad een aantal
kenmerken (zoals de penetratieverhouding) ge
meen, maar zelfs binnen deze groepen bestaan
wezenlijke verschillen in de aanvoerstructuur. Zo
zijn fabrikanten met een sterke positie in het ene
land soms niet of veel minder sterk aanwezig in
een buurland . Kimberly-Clark en Mölnlycke zijn
niet aanwezig op de Duitse markt, maar hebben
grote marktaandelen in aangrenzende landen. VPS,
marktleider in Duitsland tot 1993, is niet aanwezig
in Frankrijk, Benelux en het Verenigd Koninkrijk,
en de Belgische en de Franse markten worden
gekenmerkt door belangrijke merken die niet in

Europa en op het toenemende belang van Europese
merknamen. P&G zelf lijkt een Europese strategie
te volgen met Always en gezien de bevindingen van
haar onderzoek erkent de Commissie dat er enkele

( 104) Dit betekent echter niet dat de Spaanse en Duitse
markten momenteel niet volledig nationaal zijn.
Evenmin zal in deze sector in de nabije toekomst
( dit wil zeggen binnen drie jaar) de gemeenschap
pelijke markt tot stand komen. Op een gevoelige,
merkgetrouwe markt als deze kunnen leveranciers
niet te snel op een Europese merknaam overscha
kelen zonder hun afzet te zien dalen . De tijd die
nodig is voor een mogelijke europeanisering van de
markt bestrijkt meer dan de door de Commissie
krachtens de Concentratieverordening te beoorde
len vooruitzichten en de veronderstelling dat de
markten inderdaad Europees zullen worden aan
het einde van deze periode moet, gezien het bewijs
materiaal, als zeer onzeker beschouwd worden.
Dat de markt voor maandverband op langere ter
mijn daadwerkelijk Europees zou kunnen worden,
kan daarom momenteel niet in aanmerking worden
genomen.

C. Beoordeling
Overzicht van de maandverbandmarkt

( 105 ) De omvang van de maandverbandmarkt is de jong
ste jaren in Europa met iets minder dan 5 %
toegenomen. Bij een relatief gelijke bevolkingsgroei
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is de hoofdoorzaak van de toegenomen vraag het
feit dat vrouwen tijdens de menstruatieperiode een
groter aantal produkteenheden gebruiken. De
waarde van de markt is sinds 1991 /1992 enorm

toegenomen. Volgens de door P&G verstrekte bij
gewerkte cijfers van Nielsen is de Westeuropese
maandverbandmarkt de laatste twee jaar met
respectievelijk 9% en 16% gegroeid, terwijl de
waarde van de markt in Duitsland met respectieve
lijk 32 % en 21 % is toegenomen. De Westeuropese
maandverbandmarkt was in juni 1993 per jaar 1,5
miljard ecu waard, de Duitse 269 miljoen ecu. De
waarde van de markt is toegenomen doordat begin
jaren negentig nieuwe geavanceerde produkten zijn
ingevoerd die bij voorbeeld dunner en aanzienlijk
absorberender waren en „ vleugeltjes" hadden ( aan
de zijkant van het maandverband zodat het op zijn
plaats wordt gehouden) of anatomisch gevormd
waren, enz. Voor deze nieuwe produkten kon en
kan nog steeds een aanzienlijk hogere prijs worden
gevraagd dan voor de traditionelere produkten.

Leveranciers

( 106 ) De belangrijkste partijen op de maandverband
markt in de EER zijn P&G, die maandverband en
inlegkruisjes produceert, J&J, Mölnlycke en Kim
berly-Clark, die maandverband, inlegkruisjes en
tampons produceren. P&G is aanwezig in de
gehele EER en in Zwitserland, hoewel haar aanwe
zigheid in Spanje, Portugal en Italië via gezamen
lijke ondernemingen met lokale bedrijven wordt
verzekerd . J&J is eveneens aanwezig in de gehele
EER met uitzondering van Denemarken, zij het
niet met betrekking tot alle drie produkten. De
activiteiten van Mölnlycke zijn vooral gericht op de
Scandinavische landen, Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Benelux en Griekenland, terwijl Kim
berly-Clark de markt in Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Benelux en Ierland bestrijkt en slechts
marginaal aanwezig is op de Duitse markt.
( 107) J&J maakt deel uit van een wereldwijde onderne
ming in de sector persoonlijke hygiëne en verzor
ging. Met een produktie van [. . .] (*) is zij de
tweede grootste maandverbandproducent in Eu
ropa na P&G. Met een marktaandeel van [. . .] (2)
is zij de belangrijkste leverancier van inlegkruisjes
in West-Europa en met een produktie van [. . .] (3 )
de tweede grootste tamponproducent na Tam
brands. In Duitsland is J&J de derde grootste
maandverbandproducent na P&G en VPS en
tevens de belangrijkste tamponleverancier met een
marktaandeel van ongeveer 80% . In Oostenrijk is
zij de grootste maandverbandproducent met een in
waarde uitgedrukt marktaandeel van [. . .] (4 ), maar
na haar concentratie met VPS zal P&G de nieuwe
marktleider worden met een aandeel van

[. . .] (5). In Spanje heeft J&J slechts een gering
aandeel ( 1% ) op de maandverbandmarkt, hoewel
zij een sterkere positie inneemt op de Spaanse
markt van inlegkruisjes en tampons. Haar maand
verbandgamma omvat ultradun maandverband met
hoge absorptie dat vergelijkbaar is met het Always
Ultramaandverband en op hetzelfde tijdstip en
tevens tegen een hogere prijs op de markt werd
gebracht.
( 108 ) Mölnlycke, die het Franse Peaudouce controleert,
is de tweede grootste maandverbandproducent en
vervaardigt eveneens tampons en inlegkruisjes. Zij
is volledig in handen van Svenska Cellulosa AB,
èen Zweedse onderneming. Geografisch gezien
staat de onderneming vooral sterk in Scandinavië
met een regionaal marktaandeel van meer dan
50 % voor maandverband (meer dan 90 % in
Noorwegen) en zij heeft eveneens aanzienlijke
marktaandelen in het Verenigd Koninkrijk, Frank
rijk, Nederland en België. De onderneming is niet
aanwezig óp de Duitse, de Ierse, de Spaanse, de
Portugese of de Oostenrijkse markt en heeft
onlangs een onderneming verworven in Italië die
het merk Nuvenia op de markt brengt.
( 109 ) Kimberly-Clark is een van de marktleiders op de
Amerikaanse maandverbandmarkt, maar heeft al
leen belangrijke marktaandelen in het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Frankrijk en Nederland. Zij is
niet aanwezig op de Oostenrijkse en de Spaanse
markt en heeft slechts een marktaandeel van 0,9 %
in Duitsland. Het produceert eveneens tampons en

inlegkruisjes. Kimberly-Clark brengt geen ultradun
produkt op de markt in Europa.
( 110 ) Andere marktdeelnemers in Duitsland zijn Pelz en
Hedwigsthal, waarvan de marktaandelen aanzien
lijk lager zijn dan 5 % . Aldi, een discountketen,
verkoopt een eigen merk dat volgens een raming
van P&G in waarde [. . .] (é ) en in volume [. . .] (7)
van de Duitse maandverbandmarkt vertegenwoor
digt.
( 111 ) Kaysersberg is actief in de sectoren hygiënische
papierprodukten voor huishoudelijk gebruik en
hygiënische beschermende produkten. Van deze
laatste categorie produkten produceert de onderne
ming alleen maandverband, dat zij voornamelijk in
Frankrijk en België afzet onder de merknaam
Vania. Sinds februari 1990 is Kaysersberg volledig
in handen van de Nederlandse holding Jamont NV,
eigendom van James River Corporation en Crag
notti en Partners. Kaysersberg is in Frankrijk werk
zaam in de sectoren vrouwelijke hygiëne en
beschermende incontinentieprodukten voor volwas
senen via twee ondernemingen: Vania Expansion
voor detailhandelketens en Polive voor apotheken.

(') Tussen 10 en 15% .

(2) Tussen 35 en 40% .
(3) Tussen 35 en 40% .
(4) Tussen 30 en 35 % .
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(5 ) Tussen 35 en 40% .
(6) Tussen 5 en 10% .
(7 ) Tussen 15 en 20% .
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vanwege produktvernieuwing, reclame, presentatie
van een produkt als merkartikel of marketing, is
een belangrijke indicator van de relatieve macht
van deze onderneming op de markt tegenover haar
concurrenten. Deze mogelijkheid komt tot uitdruk
king in marktaandelen die in waarde, maar niet in
marktaandelen die in volume zijn uitgemaakt.

Beide zijn voor 50 % in handen van Kaysersberg
SA en voor 50 % in handen van J&J, maar de
zeggenschap berust uitsluitend bij Kaysersberg.
Marktaandelen

( 112 ) Met het oog op de beoordeling van de marktaan
delen van partijen is de Commissie van mening dat
het meten van marktaandelen naar de waarde

ervan de meest geschikte methode is . Partijen heb
ben evenwel betoogd dat de in volume uitgedrukte
marktaandelen geschikter zijn, omdat het prijsver

( 116 ) In een sector waar merkartikelen waarvoor hevig
reclame wordt gevoerd, overheersen, geven in
waarde uitgedrukte marktaandelen een benade
rende indicatie van de financiële middelen die ter

beschikking staan van de producent met het oog
op herinvestering in diens merk, voornamelijk via

schil tussen de verschillende soorten maandverband

geen afspiegeling is van het feit dat zij langer
gebruikt kunnen worden of dat er minder van
nodig zijn, maar gewoonweg van het hogere com
fort en de betere resultaten die de duurdere pro
dukten bieden . Het aantal stuks dat door een

consument gebruikt wordt, is een goede indicatie
van de greep van de producent op de consument
met het oog op toekomstige afname . Dit zou juist
kunnen zijn indien hogere prijzen geen hogere
kwaliteit weerspiegelden, hetgeen in de maandver
bandsector over het algemeen wel het geval is .
( 113 ) Produkten voor de vrouwelijke hygiëne, in het
bijzonder maandverband , zijn heterogene produk
ten die verschillen naar omvang, absorptievermo
gen ( mini, normaal, super of voor de nacht) en de
eerder beschreven bijzondere kenmerken. Deze ver
schillen, die de aantrekkelijkheid van het produkt
voor een consument bepalen, komen tot uiting in
de prijs ervan en derhalve in de in waarde uitge
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reclame .

( 117) Om die redenen is de Commissie van mening dat
in waarde uitgedrukte marktaandelen beter de reële
sterkte van ondernemingen op deze markt weer
geven dan in volume uitgedrukte marktaandelen
( zie eveneens Beschikking 92/553/EEG van de
Commissie in zaak Nestlé/Perrier, overweging 40,
en Beschikking 93/252/EEG van de Commissie (*)
in zaak Warner Lambert/Gillette, overweging 22 ).
( 118 ) De onderstaande, zowel in volume als in waarde
uitgedrukte marktaandelen werden door P&G ver

strekt. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van
Nielsen en zijn door P&G bijgewerkt teneinde
rekening te houden met de onvolkomenheden in de
gegevens van Nielsen (2 ). Zij hebben betrekking op
de drie nationale markten waar de transactie leidt

tot een aanzienlijke verhoging van het marktaan

drukte marktaandelen.

deel van P&G .

( 114 ) Wat maandverband betreft, zijn A-merkprodukten
tussen 50 en 100% duurder dan B-merkprodukten
of eigenmerk-produkten . Het duurste soort maand
verband is het technisch geavanceerde ultradunne
maandverband dat de groeisector van de gehele
markt is . De sterkte van een onderneming in deze
groeisector die is weergegeven door haar in waarde
uitgedrukte marktaandeel, is een belangrijke indi
cator van haar concurrentiepositie.

O PB nr. L 116 van 12 . 5 . 1993 , blz. 21 .

(2) Nielsen neemt een aantal belangrijke verkooppunten in de
detailhandel niet in aanmerking (het schat dat het ongeveer
76% van de Duitse markt bestrijkt). P&G heeft derhalve
aangenomen dat de relatieve marktaandelen van de leveran
ciers van de bij het onderzoek van Nielsen betrokken winkels
gelijk zijn aan de aandelen op de gehele markt met uitzonde

ring van Aldi, dat alleen eigenmerk-produkten verkoopt.
Bovendien zijn de concurrenten van P&G opgenomen onder
„ anderen" in de gegevens van Nielsen voor zover zij eigen
merk-produkten produceren. J&J en P&G produceren geen
eigenmerk-produkten voor de vrouwelijke hygiëne.

( 115 ) De mate waarin een producent voor zijn produkten
een hogere prijs kan vragen dan concurrenten

( 119 ) Nationale markten, marktaandelen met betrekking tot maandverband — 1993 ( 1 )
Duitsland

Spanje

Oostenrijk

Waarde 1993

Volume 1993

Waarde 1993

Volume 1993

Waarde 1993

Volume 1993

(%)

(% )

(%)

(%)

(%)

(%)

P&G

35—40

20—25

75—80

65—70

20—25

15—20

VPS Camelia

20—25

20—25

1— 5

1— 5

10— 15

10—15

P&G + Camelia

60—65

40—45

80—85

65—70

35—40

30—35 *

5—10

10—15

0

<1

1 —5

1 —5

VPS andere merken

(') Exacte marktaandelen zijn weggelaten als zakengeheim.
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Waarde 1993
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Spanje

Oostenrijk

Volume 1993

Waarde 1993

Volume 1993

Waarde 1993

Volume 1993

<%)

(%)

(%)

(%)

(%)

10—15
—

5—10
—

1—5
—

<1
—

30—35
—

20—25
—

Kimberly-Clark

<1

<1

—

—

—

—

Rauscher

—

—

—

—

15—20

25—-30

10—15

20—25

10—15

15—20

5—10

1— 5

5—10

10—15

5—10

10—15

1— 5

10—15

' <%)

J&J
Mölnlycke

Eigen merken
Andere

Bron: A.C. Nielsen, aangepast door P&G.

Duitsland
Duitsland

( 120) Ten aanzien van de vier markten waarop VPS

Volume

O/

O/

/O

aanwezig is, zal de transactie aanleiding geven tót
een samenvoeging van marktaandelen op de natio
nale markten. Zelfs indien rekening wordt gehou
den met het aanbod van P&G om de niet

Camelia-activiteiten van VPS af te stoten, zal haar

in waarde uitgedrukte marktaandeel op de Duitse
markt na de concentratie [. . .] ( ] ) bedragen
([...] (2 ) in volume uitgedrukt). Indien geen
afstand wordt gedaan van de niet-Camelia-activi
teiten zouden de respectievelijk in waarde en
volume uitgedrukte marktaandelen [. . .] (3) en
[. . .] (4) bedragen. J&J zou de tweede grootste
marktdeelnemer zijn na de ingevolge de concentra
tie ontstane onderneming met een marktaandeel
van [. . .] ( 5 ). Aldi's marktaandeel via de verkoop
van eigenmerk-maandverband wordt door P&G op
[. . .] (6) geraamd terwijl kleinere producenten zoals
Pelz en Hedwigsthal samen [. . .] (7) van de markt
in handen hebben (hun afzonderlijke marktaandeel
is niet opgenomen door Nielsen). Kimberly-Clark
heeft slechts [. . .] ( 8 ) van de Duitse maandverband

Waarde

/O

juli 1991/juni 1992

45—50

30—35

juli 1992/juni 1993

55—60

35—40

januari 1993/december 1993

60—65

40—45

november 1993/december 1993

60—65

40—45

Spanje en Italië
( 122) In Spanje zal P&G haar reeds sterke positie via
haar gezamenlijke ondernemingen, i Arbora en
Fater, met een in waarde uitgedrukt marktaandeel
van' [. . .] ( 13 ) ([. . .] ( 14 ) in volume uitgedrukt) ver
stevigen met [. . .] ( 15). Het in waarde uitgedrukte
marktaandeel van J&J bedraagt slechts [. . .] ( lé)
([...] ( 17) in volume uitgedrukt). Het resterende
marktaandeel komt voornamelijk voor rekening
van eigenmerk-produkten en andere kleine produ
centen .

markt in handen.

( 121 ) Het marktaandeel van P&G blijft toenemen, hoe
wel het groeiritme in Duitsland recent enigzins is
afgezwakt. In het jaar tot juni 1992, na het op de
markt brengen van Always in Duitsland, won
P&G [. . .] (9) aan marktaandeel (in waarde uitge
drukt) dat in het jaar tot juni 1993 groeide tot
[. . .] ( 10) en tegen december 1993 was toegenomen
tot [. . .] ( n ). Het merk Camelia van VPS verloor in

deze periode net als andere merken aanzienlijke
marktaandelen, zodat het gezamenlijke marktaan
deel van P&G en Camelia trager toenam, hoewel
een gestage groei werd genoteerd ( 12).
(-) Tussen 60 en 65% .

(2)
(3)
(4)
(5 )
(6)
( 7)
(8)
( 9)
( 10)
(")
( 12)

Tussen 40 en 45 % .
Tussen 65 en 70% .
Tussen 50 en 55 % .
Tussen 10 en 15 % .
Tussen 5 en 10%.
Tussen 5 en 10%.
Minder dan 1 % .
Tussen 15 en 20% .
Tussen 25 en 30% .
Tussen 35 en 40% .
Exacte marktaandelen zijn weggelaten als zakengeheim.

( 123 ) In Italië zal de transactie ertoe leiden dat P&G
haar marktaandeel met slechts [. . .] ( 18 ) verhoogt

via haar gemeenschappelijke onderneming met
Finaf, dat momenteel een marktaandeel van
[• • •] H ([• * •] (20))
Italië heeft.

Oostenrijk

( 124) In Oostenrijk voegt VPS Camelia haar marktaan
deel van [. . .] (21 ) bij P&G's bestaande marktaan
deel van [. . .] (22), waardoor de na de concentratie
ontstane onderneming een totaal marktaandeel van
( 1 3 ) Tussen 75 en 80%

( 14)
( 15 )
( 16)
( 17)
( ,8 )
( 19)
(20)
(21 )
(22)

Tussen 65 en 70%
Tussen 1 en 5% .
Tussen 1 en 5% .
Minder dan 1 % .
Minder dan 1 % .
Tussen 70 en 75 %
Tussen 65 en 70%
Tussen 10 en 15%
Tussen 20 en 25%
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[. . .] ( ] ) (in waarde uitgedrukt) en [. . .] (2) (in
volume uitgedrukt) zal bezitten. De grootste con
current is J&J met een marktaandeel van [. . .] ( 3 )
([...] (4 ) in volume ), gevolgd door een lokale pro

bruiksters ten aanzien van Always van dusdanige
aard dat meer dan de helft uitsluitend of bijna
uitsluitend Always gebruikt.

ducent, Rauscher, met een marktaandeel van
[• . •] I5) ([. • •] ( 6 ).

( 128 ) Dergelijke niveaus van merkgetrouwheid zijn een
afspiegeling van de prijs van het mislukken, de
macht der gewoonte en de behoefte aan ver
trouwdheid met een produkt op dergelijk intiem
gebied.

Belemmeringen van de toegang tot de markt
Merkvastheid

( 125 ) Indien de gekozen methode van bescherming tij
dens de menstruatie geen voldoening geeft, zijn de
gevolgen fysiek onaangenaam en sociaal vervelend
voor de vrouw. Vrouwen blijken groot belang te
hechten aan de zekerheid en betrouwbaarheid van

het produkt. Daarom staan zij afwijzend tegenover
het uitproberen van een voor hen nieuw produkt.
De meeste vrouwen zijn niet alleen zeer trouw aan
de gekozen beschermingsmethode maar tevens aan
een bepaald merk. Zij hebben een bepaald merk
voor ogen wanneer zij inkopen doen. Zoals een
Britse detailhandelaar zei : „ Klanten neuzen niet
rond in een winkel ".

( 126 ) De Commissie heeft een aantal consumentenonder
zoeken bestudeerd waaruit een zeer grote merkge

( 129 ) Bovendien maken sommige . vrouwen een onder
scheid tussen verschillende typen maandverband
voor verschillende doeleinden en kopen ultradun
maandverband van één merk en maxi-maandver
band of maandverband voor de nacht van een

ander merk. Die vrouwen kunnen volledig trouw
zijn aan twee merken maar zullen als niet-merkge
trouw worden beschouwd in statistieken als deze .

( 130 ) Een dergelijke merkgetrouwheid belemmert de toe
gang tot de markt, aangezien elke nieuwe markt
deelnemer op een markt waarvan de omvang jaar
lijks met minder dan 5 % toeneemt, marktaandelen
moet wegkapen bij de ondernemingen die reeds op
de markt aanwezig zijn. Om dit te doen moet de
nieuwkomer vrouwen niet alleen ervan overtuigen
om zijn produkt te proberen, maar tevens om het
te blijven kopen en af te zien van het merk dat zij
gewoonlijk kochten.

trouwheid blijkt:
-— gegevens die door een concurrent zijn verstrekt
en verwerkt door GfK, laten zien dat 49 % van
de totale Always-omzet in Duitsland in 1993 is

afgenomen door vrouwen die 100% trouw zijn
aan Always wat hun aankopen van maandver
band gedurende een geheel jaar betreft;
— uit een studie die door Dymparez in 1993 op
de Spaanse markt werd verricht werd geconclu
deerd dat het belang van merken en merkge
trouwheid toeneemt en dat 54 % van de consu

menten altijd hetzelfde merk koopt;
— een door Infratest Burke in Italië in maart 1994

gevoerd onderzoek ten behoeve van een concur
rent van P&G laat zien dat 89 % van de

onderhavige vrouwen het eens was met de
volgende bewering: „Ik gebruik hetzelfde merk
reeds geruime tijd".

( 127) Uit de eigen gegevens van P&G voor Duitsland
blijkt dat [. . .] van de gebruiksters van Always
maandverband gedurende een jaar 100% trouw
aan het merk was. Bij [. . .] van de gebruiksters
vertegenwoordigde Always-maandverband 67 tot
99% van hun aankopen. Derhalve is de daadwer
kelijke merkgetrouwheid van maandverbandge
(') Tussen 35 en 40% .

(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(é )

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

30
30
20
15
25

en
en
en
en
en

35 % .
35% .
25 % .
20% .
30% .

Gebrek aan prijsgevoeligheid
( 131 ) Always Ultra en ander nieuw maandverband zoals
J&J's Silhouettes werden op de markt gebracht
tegen een aanzienlijk hogere prijs dan gewoon
maandverband. Aangezien het nieuw en kwalitatief
hoogwaardiger is, kan de omvang van de meerprijs
worden beschouwd als kenmerkend voor de lage
prijsgevoeligheid ten aanzien van dit produkt. De
prijzen van maandverband in Duitsland lopen uit
een van 0,052 ecu tot 0,181 ecu per stuk; het
duurste maandverband is dus ruim drie keer zo

duur als het goedkoopste . Consumentenonderzoe
ken tonen aan dat de prijs voor de meeste vrouwen
bij de keuze van maandverband geen doorslagge
vende factor is .
— 48% van de in Duitsland ten behoeve van een

concurrent van P&G ondervraagde „twee-pro
dukten"-gebruiksters zei dat zij toch hun uit
verkoren merk maandverband zouden kopen,
indien de prijs met 10% was gestegen en
andere

merken

in

de

winkel

beschikbaar

waren .

— 64% van de door Infratest Burke in Italië

ondervraagde vrouwen zei dat zij een merk
kochten ongeacht de prijs . Er wordt veel meer
belang gehecht aan factoren als comfort,
absorptievermogen en betrouwbaarheid .
— Bijna alle benaderde detailhandelaren zeiden
dat de meeste vrouwen niet van merk verander

den wegens de prijs. Zij waren van oordeel dat
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er minstens een prijsverschil van 10 a 20%
nodig is voordat vrouwen overwegen om van
merk te veranderen en zelfs dan is zulks

onwaarschij nlij k.
Vernieuwing

( 132 ) De markt is reeds goed ontwikkeld met een aantal
bekende en gevestigde merken en een breed gamma
produktvarianten. Gezien de eerder beschreven
hoge methodegetrouwheid een aanzienlijke merk
getrouwheid ten aanzien van maandverband is de
toegang tot de markt klaarblijkelijk uiterst moeilijk
indien men niet beschikt over een produkt dat
door de consument op een aantal gebieden als echt
vernieuwend wordt beschouwd. Marginale wijzi
gingen of een geringe superioriteit van een nieuw
merk alleen volstaan niet om de gehechtheid van
de consumenten aan gevestigde merken te overwin
nen . Always van P&G is een wezenlijk vernieu
wend en verbeterd produkt dat de markt snel heeft
kunnen veroveren. Het is moeilijk om een nieuwe,
van een vergelijkbaar belang zijnde produktontwik
keling door een concurrent in de nabije toekomst
te voorspellen. Met name nieuwkomers op de
markt die nog geen producenten van maandver
band in andere geografische markten zijn, zullen
moeilijkheden ondervinden om een toonaangevend
produkt te ontwikkelen en derhalve een „ handi
cap " hebben bij hun pogingen om de markt te
betreden .

( 133 ) Bovendien blijkt de eerste onderneming die een
nieuwe generatie produkten op de markt brengt,
een aanzienlijk voordeel te genieten in die zin dat
zij een marktpositie kan innemen die zelfs met een
verbeterd produkt uiterst moeilijk kan worden aan
gevallen. De eerste onderneming die iets nieuws op
de markt brengt, kan vrouwen overtuigen om over

te schakelen op het nieuwe produkt omdat het
betere resultaten biedt, maar ondernemingen die op
een later tijdstip een vergelijkbaar produkt op de
markt brengen, zullen het moeilijker hebben om
klanten te winnen. Vrouwen die aanvankelijk het
nieuwe produkt verkozen, zullen reeds op het
produkt van de eerste onderneming hebben overge
schakeld, terwijl vrouwen die niet hebben overge
schakeld, in elk geval waarschijnlijk minder
geneigd zullen zijn om dit te doen. In Denemarken,
Nederland en Zweden, waar Mölnlycke als eerste
een ultradun maandverband op de markt bracht,
ondervond P&G zelfs met een superieur produkt
moeilijkheden om de marktaandeelwinsten die zij
elders had geboekt, nogmaals te behalen.
Moeilijkheden om de markt te betreden
met een op lage prijzen gebaseerde
strategie

( 134 ) De concurrentie op deze markt wordt grotendeels
gevoerd op basis van reclame, resultaten en „ ima
go". Aangezien de consumenten, zoals hierboven
is uiteengezet, relatief ongevoelig zijn voor prijsver
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schillen, zal een op lage prijzen en lage reclame
uitgaven gestoelde marktbetredingsstrategie, die
uitsluitend gericht is op het ondergraven van de
positie van de concurrenten, waarschijnlijk weinig
succesvol zijn. In de mate dat reclame vraag creëert
en afzet bepaalt, is het een belangrijke factor met
betrekking tot de bereidheid van distributeurs om
een nieuw produkt in hun aanbod op te nemen.
Een op lage prijzen gebaseerde strategie zal echter
niet de winsten genereren die noodzakelijk zijn om
een dergelijke reclamecampagne te betalen of om
aan de distributeurs hoge premies uit te keren om
hen ervan te overtuigen een slecht gepromoot merk
in hun aanbod op te nemen.

Toegang tot de detailhandel

( 135 ) Gezien de toegenomen concentratie in de detail
handel, inzonderheid in Noord-Europa, is de toe
gang voor nieuwe merken moeilijker geworden.
Om een levensvatbare marktpositie in te nemen
moeten leveranciers in plaats van tien of meer
belangrijke distributeurs aan te spreken om voor
hun produkt een plaats op de supermarktschappen
te veroveren, slechts vijf of zes belangrijke klanten
overhalen om hun produkten te distribueren.
Bovendien duiken sporadisch aanwijzingen op dat
de distributeurs het aantal merken dat zij aanbie
den, rationaliseren, teneinde hun afnamekracht te
concentreren en grotere kortingen te verwerven.
Deze trend is eveneens merkbaar in Zuid-Europa,
hoewel de concentratie in de detailhandel aldaar

thans nog aanzienlijk lager is .

Reclame en promotie
( 136 ) Het op de markt brengen van Always in Europa
door P&G ging gepaard met wat de andere markt
deelnemers

beschouwen

als

een

nooit

eerder

geziene promotie van het nieuwe produkt met
proefpakjes voor de consument en reclame in de
media .

( 137) Reclame is in de sector consumptiegoederen van
essentieel belang om vraag naar een merkartikel te
creëren . Het is een middel dat de fabrikanten

hanteren om de elasticiteit van de vraag of de
prijsgevoeligheid van de consumenten ten aanzien
van hun produkt te beperken. Indien de campagne
slaagt, brengt zij een voor de leveranciers winstge
vend mechanisme op gang: de verhoogde omzet
biedt de leverancier de mogelijkheid nog meer
middelen te pompen in afzet-creërende reclame.
Aangezien het omgekeerde eveneens geldt, beperkt
een vicieuze cirkel van geringe afzet de mogelijk
heden van een leverancier om reclame te betalen .

Het versterkt de marktpositie van de sterke en
verzwakt de marktpositie van de zwakke. Concur
rentie op de markt van de als merkartikelen aange
boden maandverbanden is derhalve evenzeer geba
seerd op reclame als op prijs. Zoals in prijsgevoeli
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ger markten is de mogelijkheid om concurrentieel
te zijn afhankelijk van doeltreffende bedrijfsvoering
en schaalvoordelen die de kostenbasis laag houden,
hoewel dit niet dient om de prijzen laag te houden,
maar om zoveel mogelijk middelen vrij te maken
reclamedoeleinden. Reclame en promotie die erop
gericht zijn vrouwen aan te moedigen om het
produkt van de nieuwe marktbetreder uit te probe
ren, dient van duurzame merkondersteuning te

Nr . L 354/55

dit nieuwe maandverband aan [. . .] van de gezin
nen bezorgd .

( 140 ) Onderstaande bedragen werden door P&G uitge
geven voor reclame, het uitdelen van proefpakjes,
promotie en premies voor detailhandelaars bij het
op de markt brengen van het Always ultradunne
maandverband in de afzonderlijke EER-landen:

worden onderscheiden .
Jaar van

( 138 ) Wat de toegang tot de markt betreft, is het duide
lijk dat die voldoende doorslaggevend en succesvol
moet zijn om door te stoten tot de doelmatige,

reclame-uitgaven en dat zulks snel moet worden
bereikt. Indien dit niet het geval is, zullen de reeds
eerder gemaakte kosten om de markt te betreden
op dramatische wijze blijven toenemen. De poging
van Kimberly-Clark om de Duitse markt te betre
den is hiervan een goed voorbeeld. Na een eerste
mislukte poging om voldoende distributie- en
marktaandeel te winnen heeft Kimberly-Clark
klaarblijkelijk het financieren van de promotie van
haar merk stopgezet, hetgeen tot een snelle aftake
ling van de verkoop tot een verwaarloosbaar
niveau leidde. Een nieuwkomer op de markt moet
alleen

voldoende

middelen

besteden

aan

reclame om vrouwen ervan te overtuigen het
nieuwe produkt uit te proberen, maar tevens vol
doende middelen inzetten om uit te steken boven
de aanhoudende merkondersteunende reclame .

( 139 ) P&G bleek zich eveneens bewust te zijn van deze
factoren en in haar plannen om Always op de
Belgische markt te brengen sprak zij over het
bereiken van een
hoge merkbewustheid bij
de invoering
[door zwaar te investeren in
reclame] in de media gedurende de eerste [. . .] (*)
op een niveau [. . .] ( 2 ) als het totale jaarbudget
voor reclame in de media in het segment maand
verbanden", dit wil zeggen op een niveau dat
[. . .] ( 3 ) hoger is dan de uitgaven van alle andere
leveranciers samen in deze [...]. Bovendien werd
een proefpakje met de [. . .] belangrijkste typen van
( ) Een periode.
(2 ) Een veelvoud.
( 3 ) Een veelvoud .

Verenigd
Koninkrijk +
Ierland

[. . .]

november 1991 /

oktober 1992

Frankrijk

[. . .]

juli 1991 /juni 1992

Duitsland

[. . .]

juli 1990/juni 1991

België +
Luxemburg

[. . .]

mei 1992/april 1993

Nederland

[. . .]

augustus 1 992/juli 1993

Oostenrijk

[. . .]

( 141 ) De Commissie aanvaardt dat deze cijfers de intro
ductie van een innovatief produkt weergeven op
nationale markten waar P&G niet aanwezig was
( hoewel zij wel reeds in Europa aanwezig was via
haar Spaanse, Portugese en Italiaanse gemeen
schappelijke ondernemingen). Deze uitgaven zijn
echter aanzienlijk groter dan die van concurrenten
bij de introductie van nieuwe ultradunne produk
ten. Terwijl P&G bij voorbeeld [. . .] miljoen DM
uitgaf voor de marktintroductie van ultradun
maandverband in Duitsland, gaf J&J minder dan
[. . .] van dit bedrag uit. Mölnlycke gaf voor haar
marktintroductie in Frankrijk en in het Verenigd
Koninkrijk minder dan [. . .] van het bedrag van
P&G uit.

( 142 ) P&G bleef ook in de jaren na de marktintroductie
van Always aan alle typen verkoopbevordering
aanzienlijk meer geld uitgeven dan haar concurren
ten. Deze hebben hierop gereageerd door hun eigen
voortdurende merkondersteuning te vergroten om
hun marktaandeel te verdedigen, zoals uit de vol
gende tabel blijkt:

( 143 ) Toename van reclame- en promotie-uitgaven voor maandverband in %
1992/ 1991

Verenigd
Koninkrijk Frankrijk

J&J

Kaysersberg

Uitgaven
( in miljoen
ecu )

februari 1992/
januari 1993

zelfversterkende niveaus inzake marktaandeel en

niet

Land

introductie

1993/1992

België

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

Frankrijk

België

Nederland

+ 63%

—

—

ongewijzigd

- 8%

—

—

+ 56%

—

+ 61%

ongewijzigd

—

—

ongewijzigd

- 18%

—
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Frankrijk

België

Nederland

Verenigd
Koninkrijk

Frankrijk

België

Nederland

Mölnlycke

+ 18%

- 17%

ongewijzigd

+ 21%

+ 38%

+ 87%

+ 118%

+ 35%

Kimberly-Clark

+ 77 %

ongewijzigd

—

+ 8%

- 23%

+ 7,7 %

—

onge
wijzigd

gestegen van [. . .] (*) tot [. . .] (2). Dit kan worden
vergeleken met een stijging van [. . .] (3) tot [. . .] (4)
voor luiers en van [. . .] (5 ) tot [. . .] (6 ) voor reini
gingsmiddelen in dezelfde periode. Terwijl de alge
mene verhouding tussen omzet en uitgaven voor

reclame derhalve niet ongewoon is in vergelijking
met bepaalde andere consumptiegoederen, is de
door de hoge reclamekosten veroorzaakte toetre
dingsdrempel nu aanzienlijk hoger dan ten tijde
van de toetreding van P&G tot de markt.
( 145 ) Wat de toetredingsdrempels betreft, heeft de aan
zienlijke verhoging van de uitgaven voor de voort
durende verkoopbevordering geleid tot een ingrij
pende groei van de bedragen die een nieuwe markt
partij moet uitgeven om op te vallen boven het
„rumoer" van deze voortdurende verkoopbevorde
ring. Het absolute bedrag dat nodig is om de door
reclame opgeworpen toetredingsdrempel te over
schrijden, is dus aanzienlijk gestegen. Bovendien
heeft deze verhoging van de onderliggende
reclame-uitgaven tot gevolg dat het minimale
levensvatbare marktaandeel bij toetreding groter
moet zijn, omdat de potentiële nieuwe marktpartij
zich ervan bewust is dat het behalen van voldoende

omzet noodzakelijk is voor de financiering van
concurrerende reclame. De reeds aanwezige markt
partijen met grote marktaandelen, zoals P&G,
kunnen hun reclamekosten over een grotere omzet
spreiden. Aangezien een campagne in een bepaald
tijdschrift of ander mediakanaal vaste kosten met
zich brengt die onafhankelijk zijn van de verkoop
van het produkt waarvoor reclame wordt gemaakt,
kunnen er aanzienlijke schaalvoordelen worden
behaald. Tegenacties door reeds aanwezige markt
partijen met grote marktaandelen tegen nieuwe
marktpartijen zijn daarom goedkoop en gemakke
lijk en de reeds aanwezige marktpartijen hebben
daarom, tot op het moment dat de nieuwe markt

partij een vergelijkbaar marktaandeel behaalt, een
kostprijsvoordeel op een van de belangrijkste pun
ten van concurrentie .

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

1993/ 1992

Verenigd
Koninkrijk

( 144 ) P&G noemt cijfers van DBM&B waaruit blijkt dat
reclamekosten als percentage van de totale verkoop
van produkten voor de vrouwelijke hygiëne in
Duitsland tussen 1989/1990 en 1992/1993 zijn

(')
(2 )
(3 )
(4)
(s )
(6 )
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1 en 5 % .
10 én 15 % .
5 en 10%.
5 en 10%.
5 en 10% .
15 en 20% .

( 146 ) Deze verhoging van de reclame-uitgaven brengt
derhalve niet alleen risico's met zich voor potentië
le nieuwe marktpartijen, maar ook voor concurren
ten, met name die welke niet over de middelen
beschikken of, even belangrijk, niet bereid zijn om
dergelijke grote bedragen uit te geven.
( 147) Kosten voor reclame en promotie zijn kosten die
niet gerecupereerd kunnen worden wanneer het
betrokken produkt een „misser" blijkt te zijn,
zodat de twee vorenomschreven gevolgen een

ingrijpende vergroting van het financiële risico van
toetreding tot de markt met zich brengen, zelfs al
zijn deze gevolgen op zich geen onoverkomelijke
hindernissen en beschikken potentiële concurrenten
over de noodzakelijke financiële middelen: toetre
ding tot de markt moet niet alleen mogelijk, maar
ook zakelijk aantrekkelijk kunnen zijn.

Hoog concentratieniveau

( 148 ) Voorafgaand aan deze transactie hadden de groot
/

ste drie ondernemingen in Duitsland in waarde een
marktaandeel van meer dan 80% , terwijl de twee
gemeenschappelijke ondernemingen van P&G in
Spanje alleen al een marktaandeel van 80% beza
ten. Na de concentratie zullen de grootste twee
ondernemingen in Duitsland, P&G en J&J, over

een gezamenlijk marktaandeel in waarde van
[. . .] ( 7) beschikken ( 8 ), terwijl de twee gemeen
schappelijke ondernemingen van P&G in Spanje
hun marktaandeel ten gevolge van de concentratie
met [. . .] (9) zullen zien toenemen. Deze hoge con
centratieniveaus vormen op zich al een toetredings
drempel voor nieuwkomers. Hoe groter het markt
aandeel van een marktleider is, des te moeilijker
het voor een detailhandelaar is om het merk van de

marktleider niet in zijn assortiment op te nemen en

de voorkeur te geven aan het produkt van de
nieuwkomer. Bovendien kan gemakkelijker tegen
nieuwkomers worden gereageerd door de
( ) Tussen 70 en 75 % .

(8) Herfindahl-Hirschman-index van de concentratie in Duits
land in waarde, zoals berekend door de Commissie:
— vóór de concentratie : 2 670,
— na de concentratie: 4 110.

( 9 ) Tussen 1 en 5 % .
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reeds aanwezige marktpartijen die hun ruimte op
de schappen kunnen verdedigen met speciale kor

Nr . L 354/57

kan worden aangetast door huidige of potentiële
concurrenten of door detailhandelaars .

tingen voor detailhandelaars of door aanvullende

verkoopbevordering in de winkel en hogere
media-uitgaven. Hoe groter bovendien het markt
aandeel van de reeds aanwezige marktpartijen is,
des te groter hun schaalvoordelen zijn wat reclame
en andere gebieden betreft. „Overhead"-kosten
zoals verkoop- en marketingkosten en kosten voor
reclame zelf kunnen worden gespreid over een
grotere omzet, waardoor voor reclame en andere
tegenmaatregelen meer middelen kunnen worden
vrijgemaakt.

( 152 ) In Oostenrijk heeft het onderzoek van de Commis
sie tot de conclusie geleid dat, gelet op de structuur
van de Oostenrijkse maandverbandmarkt zowel
vóór als na de verwerving van VPS, P&G waar
schijnlijk niet over een machtspositie zal beschik
ken. P&G introduceerde Always in Oostenrijk in
de zomer van 1992 . Dit produkt verworf een
aanzienlijk marktaandeel ten koste van J&J en
Rauscher en leverde P&G te zamen met Camelia

een aandeel van [. . .] (*) van de Oostenrijkse markt
op. P&G ondervindt momenteel echter concurren
tie van twee ondernemingen met omvangrijke
marktaandelen: J&J, de voormalige marktleider in
Oostenrijk met [. . .] (2) en een multinationale
onderneming met aanzienlijke middelen en Rau
scher met [. . .] (3 ) via haar beide gevestigde natio

( 149 ) De in het voorgaande genoemde toetredingsdrem
pels zijn niet noodzakelijkerwijs onoverkomelijk,
zeker niet afzonderlijk bezien, maar gezamenlijk
vormen zij een zeer sterke ontmoediging voor
ondernemingen die toetreding tot deze markt over
wegen. P&G slaagde erin om tot de markt toe te
treden met de combinatie van een innovatief pro
dukt en zeer omvangrijke uitgaven voor proefpak
jes en reclame, maar juist vanwege haar toetreding
zijn enkele van de drempels, met name reclame,
toegang tot de detailhandel en het hoge concentra
tieniveau, nog aanzienlijk verhoogd.

nale merken ( Senta en Cresta ). De structuur van de
Oostenrijkse maandverbandmarkt is derhalve even

wichtiger dan de Duitse. Hoewel de positie van
P&G door de concentratie versterkt zal worden, is
de Commissie van mening dat het concurrentiege

drag van P&G door de aanwezigheid van de twee
andere aanbieders met aanzienlijke marktaandelen
zal worden beperkt. Het is weliswaar mogelijk dat
P&G haar marktaandeel in de toekomst nog zal
uitbreiden door groei op eigen kracht, maar dit is

( 150) De realiteit van deze drempels kan worden afgele
zen uit de geschiedenis van toetredingen tot de
Duitse markt. Kimberly-Clark introduceerde het

niet zeker en de aldus ontstane marktsituatie zou

in elk geval niet door deze concentratie maar door
groei op eigen kracht zijn veroorzaakt.

maandverbandmerk Freedom in Duitsland in 1988/

1989 , maar het merk behaalde nooit meer dan een

marktaandeel van 2% en vertegenwoordigde in
1993 slechts 0,9% . In 1979 trad Mölnlycke tot de
Duitse markt toe met een innovatief anatomisch

( 153 ) In Italië zal P&G haar marktaandeel van [. . .] (4)
met slechts [. . .] (5 ) (in waarde) uitbreiden. De
Commissie is weliswaar van oordeel dat marktaan

gevormd produkt, Libresse Formé, met gebruikma
king van een distributieovereenkomst met Henkei

deel op het eerste gezicht voldoende bewijs is van
dominantie op de markt, maar meent niet dat een
uitbreiding van [. . .] (6) op een versterking van een
machtspositie neerkomt.

Kosmetik, onderdeel van Henkei AG. Ondanks

deze distributieovereenkomst behaalde Mölnlycke
niet meer dan een gewogen distributie van 35 tot
40% en moest deze zich tenslotte met verlies

terugtrekken. In het begin van de jaren tachtig
probeerde Unilever een maandverband te introdu
ceren onder de merknaam Cosmea. Dit produkt
was innovatief (ultradun en afzonderlijk verpakt)
maar werd desondanks geen succes en Unilever
verkocht het merk aan Pelz dat daarmee nu een
marktaandeel van 3% bezit. Tussen 1970 en 1985

zijn door Kaysersberg diverse vergeefse pogingen

( 154) Gelet op de sterke positie van P&G in Duitsland
en de gevolgen van haar verwerving van VPS voor
de Spaanse markt, moet worden beoordeeld of
P&G door haar grotere aandeel van de Duitse en
Spaanse maandverbandmarkt ten gevolge van de
verwerving van VPS in staat zal zijn om op deze
markten duurzaam onafhankelijk van haar concur
renten en afnemers op te treden.

gedaan om het merk Vania in Duitsland te vesti
gen .

Marktpositie van P&G

Machtspositie en concurrentiemogelijkheid

( 155 ) De snelheid en het succes waarmee P&G tot de

Europese markt toetrad, waren opmerkelijk. Zij
heeft niet alleen marktaandeel verworven ten koste

( 151 ) Zoals hierboven is aangetoond, zal P&G na de
transactie grote marktaandelen hebben in Duits

land, Spanje, Oostenrijk en Italië op een maandver
bandmarkt die door belangrijke toetredingsdrem
pels wordt gekenmerkt. Om vast te kunnen stellen
of P&G een machtspositie op deze markten zal
verwerven, rest de vraag of de positie van P&G

(') Tussen 35 en 40% .

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Tussen 30 en 35 % .
Tussen 15 en 20% .
Tussen 70 en 75% .
Minder dan 1 % .
Minder dan 1 % .
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van traditionele nationale merken als Camelia,
maar ook ten koste van haar wereldconcurrenten

J&J, Kimberly-Clark en Mölnlycke. De concurren
ten van P&G hebben hun eigen innovatieve pro
dukten ontwikkeld en hun uitgaven voor verkoop
bevordering in reactie op de uitdaging van Always
in feite verhoogd om hun marktaandelen te verde
digen (zie boven). De combinatie van het produkt

Always en de overige concurrentievoordelen van
P&G hebben echter tot een bijzonder snelle organi
sche groei geleid.

( 156 ) Maandverband is een produkt waarvan de aanbie
ders van een relatief grote merkgetrouwheid en een
geringe prijsgevoeligheid profiteren. Vrouwen moe
ten dit produkt regelmatig aanschaffen maar het
vormt slechts een gering percentage van hun totale
maandelijkse uitgaven. In de maandverbandsector
hebben prijsverhogingen boven een concurrerend
niveau derhalve niet noodzakelijk tot gevolg dat de
afzet daalt.

( 157) P&G is bijzonder sterk in het segment ultradun
maandverband . Haar produkt is een recente inno
vatie en het marktaandeel neemt snel toe. De sterke

positie van P&G in het snelstgroeiende segment
van de markt is een extra factor die haar marktpo
sitie verstevigt.

( 158 ) P&G is een van de grootste leveranciers van merk
producten aan de detailhandel in levensmiddelen.
Veel van haar merken zijn een „must" voor de
detailhandelaar, zoals „Always" voor de meeste
van de door de Commissie geraadpleegde detail
handelaren. P&G is daarom in een veel sterkere

positie in commerciële betrekkingen met distribu
teurs van levensmiddelen dan veel van haar concur

renten. Aangezien P&G tussen [. . .] (*) van de
door de detailhandel verkochte produkten voor de
vrouwelijke hygiëne levert, bevindt zij zich in een
sterke positie bij het voor haar nieuwe produkten
verwerven van de onontbeerlijke ruimte op de
schappen van grote supermarktketens.
( 159) P&G heeft een grote deskundigheid op het gebied
van de ontwikkeling en verkoop van „non-food"
merkprodukten en is zich zeer ervan bewust dat de
bijzonder grote initiële investering die nodig is om
een merk te creëren, over een relatief lange termijn
bezien toch uitzonderlijk winstgevend kan zijn.
( 160) De totale omzet van P&G bedraagt meer dan het
dubbele van die van J&J, haar grootste concurrent
in de sector maandverband. Belangrijker is dat de
omzet van maandverband van J&J en Mölnlycke
ongeveer een derde van die van P&G in Europa
( ) Tussen 15 en 35% .
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bedraagt. Dit is van belang in verband met de in
het voorgaande uiteengezette schaalvoordelen op
het gebied van reclame. Om dezelfde reclame/
omzetratio als haar concurrenten te bereiken, kan
P&G in absolute zin tot drie keer zo veel middelen

voor verkoopbevordering aanwenden. De financiële
positie van P&G wordt voorts nog versterkt door
haar positie op andere markten, zoals die van
waspoeders en reinigingsmiddelen, omdat zelfs
wanneer er geen overdracht van middelen plaats
vindt tussen verschillende bedrijfseenheden, het
vermogen van elke bedrijfseenheid om risico te
dragen bepaald wordt door de kracht van het
geheel.

Concurrentiedruk van tampons
( 161 ) P&G heeft aangevoerd dat, zelfs al zouden er twee
aparte produktmarkten voor tampons en maand
verband zijn, tampons toch concurrentiedruk uit
oefenen op de maandverbandmarkt, waarmee bij
de beoordeling van de concentratie rekening zou
moeten worden gehouden. De Commissie meent
echter dat de concurrentiedruk van tampons op de
prijs gering is.

( 162) Het eerste aspect daarvan is de mate waarin vrou
wen hun gebruik wijzigen om andere redenen dan
de prijs, welke uiteenlopend van aard kunnen zijn.
Een verandering van anti-conceptiemethode kan
een verandering van de methode van bescherming
tijdens menstruatie vereisen, omdat het spiraaltje
kan leiden tot hevige bloedingen waarvoor maand
verband het geschiktst is, terwijl de anti-conceptie
pil de bloeding vermindert, waardoor het gebruik
van tampons wordt vergemakkelijkt. Vrouwen
kunnen onmiddellijk na een bevalling geen tam
pons gebruiken en zijn verplicht om voor een
bepaalde periode maandverband te gebruiken, ter
wijl andere vrouwen die de menopauze naderen,
vaak

ook

uitsluitend

maandverband

kunnen

gebruiken. In dit soort gevallen is er duidelijk
weinig concurrentie tussen de methoden op punten
als prijs of kwaliteit (de ene methode heeft een
duidelijk functioneel voordeel ten opzichte van de
andere ). Andere vrouwen zouden echter van
beschermingsmethode kunnen veranderen om rede
nen die evenmin samenhangen met de prijs, maar
met de eigenschappen van de twee methoden. Een
belangrijke groep hiervan zijn vrouwelijke adoles
centen die beide methoden uitproberen om erachter
te komen welke zij het meest geschikt vinden. Zo is
het tevens aannemelijk dat vrouwen op latere leef
tijd van methode veranderen zonder dat prijzen
hierbij een rol spelen, bij voorbeeld omdat zij
maandverband „ natuurlijker" of tampons „ mon
derner" vinden.

( 163 ) Er zijn dus verschillende groepen vrouwen die om
uiteenlopende, los van de prijs staande redenen

31 . 12 . 94

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . L 354/59

hun gebruiksgewoonten wel wijzigen. Deze over
schakelingen zijn in feite een vaststaand gegeven op
de markt: zij doen zich voor ongeacht de relatieve
prijzen van de produkten en dus ongeacht een

dersteld dat er sprake is van koopkracht die het
concurrentiegedrag van P&G zou kunnen beteuge
len. Vergeleken met andere consumptiegoederen

eventuele prijsverhoging van het maandverband

worden, is de vraagzijde van de maandverband
markt minder geconcentreerd , omdat maandver
band ook in apotheken en drogisterijen wordt
verkocht. Minder dan [. . .] (') van de verkoop van

van P&G. Hoe omvangrijk deze overschakelingen
zijn, is moeilijk te ramen, maar één concurrent

schatte dat van het panel van huishoudens van de
studie van A.C. Nielsen in de betrokken periode
van negen maanden ongeveer 4% een baby zou
krijgen en 3 % de menopauze zou bereiken, waar
door een overstap op maandverband noodzakelijk
kan zijn. Veranderingen van anti-conceptiemethode
en het experimenteren door vrouwelijke adolescen
ten zouden eveneens in aanmerking moeten wor
den genomen. Gezien de mate van overschakeling
die in het onderzoek van A.C. Nielsen werd gecon
stateerd (6 tot 8 % van de gekochte produkten of
13 tot 18% van de betrokken vrouwen), het feit

dat een gedeelte van deze overschakeling veeleer
schijn is omdat de aankoopcyclus lang is en vrou
wen een voorraad inslaan, en het aantal vrouwen
dat overschakelt om redenen die los staan van de

prijs, is de mate van overschakeling op grond van
de prijzen van de produkten kennelijk erg klein.

( 164 ) Zelfs indien de mate van overschakeling onder
invloed van de prijs niet minimaal zou zijn, is het
vanwege de geringe kruiselasticiteit van de prijs die
uit de eerdergenoemde studies is gebleken, toch
duidelijk dat het nog steeds winstgevend voor
P&G zou zijn om de prijzen te verhogen, aangezien
de inkomsten komende van klanten die zij zou
kunnen verliezen, geringer zouden zijn dan de
stijging van de inkomsten die alle andere consu
menten opleveren.
( 165 ) Tampons vormen niet alleen een afzonderlijke
markt van die van maandverband, maar oefenen

ook geen merkbare concurrentiedruk uit op
maandverband, aangezien overschakeling van het
ene produkt op het andere meestal op niet met de
prijs samenhangende factoren berust.

De koopkracht van de detailhandel in
levensmiddelen

( 166 ) P&G heeft aangevoerd dat de detailhandel sterke
concurrentiedruk uitoefent in de sector produkten
voor de vrouwelijke hygiëne gezien de aanzienlijke
koopkracht van grote detailhandelaren en van
grensoverschrij dende inkoopcombinaties.
( 167) Zoals in het voorgaande is uiteengezet, spelen
grensoverschrijdende inkoopcombinaties geen rol
van betekenis op het gebied van maandverband en
hierin zal in een nabije toekomst geen verandering

die uitsluitend in levensmiddelenzaken verkocht

P&G (VPS: [. . .] (2 )) komt voor rekening van de
grootste drie detailhandelaren in Duitsland, die op
hun beurt minder dan 40% van de totale detail

handelverkoop vertegenwoordigen.
( 168 ) Volgens een op 18 februari 1994 op grond van de
Duitse wet tegen mededingingsbeperkingen gepu
bliceerd deskundigenrapport („Sondergutachten")
van de „Monopolkommission", een door de presi
dent van de Bondsrepubliek Duitsland aangewezen
groep van mededingingsdeskundigen, welk rapport
betrekking had op de marktstructuur en mededin
ging in de detailhandel, wordt de inkoopzijde van
de detailhandel in Duitsland niet gekenmerkt door
koopkracht, aangezien leveranciers van levensmid
delen over alternatieve afzetkanalen beschikken en

de vraagzijde gekenmerkt wordt door concurrentie .
De zeer intensieve mededinging tussen Duitse
detailhandelaren naar de gunst van de consumen
ten werkt de concurrentie aan de vraagzijde nog
verder in de hand . In Spanje is de detailhandelsec
tor veel gefragmenteerder en dus veel minder
machtig dan in Duitsland .
( 169) Zelfs al zou worden aangenomen dat detailhande
laars een sterke positie innemen ten aanzien van
leveranciers van levensmiddelen dan nog zou dit
niet gelden voor maandverband vanwege de aan
zienlijke merk- en methodegetrouwheid van de
consumenten. Hoewel de detailhandelaren zouden

kunnen trachten de onderhandelingspositie van
P&G te beperken door het aantal produkten per
fabrikant in hun assortiment te verminderen, zijn
zij ingeklemd tussen de aanbieder en de door de
reclame van die aanbieder veroorzaakte vraag van
de consument. Naar aanleiding van deze reclame
oefent de consument druk uit op een distributeur
om een merk waarvoor reclame wordt gemaakt, in
zijn assortiment op te nemen teneinde aan de vraag
van de klant te voldoen. Gezien het vermogen van
P&G om reclame te voeren zijn de grootste merken
Always en Camelia derhalve vrijwel onmisbaar
voor detailhandelaren, hetgeen door de meeste van
de door de Commissie benaderde detailhandelaren

werd bevestigd .
( 170 ) Zelfs indien wordt aangenomen dat detailhandela
ren P&G enig tegenwicht kunnen bieden, is het
ook van belang te onderzoeken waarom zij dit
zouden willen doen. Bij de marktintroductie van
Always heeft P&G in reclamemateriaal voor distri

komen . De structuur van de detailhandel in Duits

land is weliswaar zeer geconcentreerd, maar om
verscheidene redenen kan thans niet worden veron

(') Minder dan 50% .
(2 ) Minder dan 50% .
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buteurs gesteld dat Always een produkt met toege
voegde waarde was en dat een deel van de ver
hoogde verkoopprijs gedeeld zou worden met dis
tributeurs die het in hun voorraad zouden opne
men. Hogere prijzen zouden dus eenvoudig hogere
winsten voor distributeurs betekenen . Bovendien

kan de distributeur gezien de relatief geringe prijs
gevoeligheid en de merkgetrouwheid van consu
menten in deze sector en het verlagende effect van
reclame op de prijselasticiteit van het aangeprezen
produkt de prijsverhoging doorberekenen aan de
klant zonder aan afzet in te boeten. Een detailhan

delaar heeft dus weinig reden om zich tegen een
prijsverhoging van P&G te verzetten.
( 171 ) Gesteld zou kunnen worden dat detailhandelaren
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van de Duitse maandverbandmarkt en worden deze

tegen ongeveer de helft van de prijs van A-merken
verkocht. Zoals eveneens reeds eerder werd gesteld,
is de concurrentie die in Duitsland en Spanje van
eigen merken uitgaat, zeer beperkt gezien het ver
schil in prijs en kwaliteit. Eigen merken bieden de
consument wel een andere keuzemogelijkheid in
het geval van extreme prijsstijgingen van A
merken. Zelfs in deze sector is er een punt waarop
de consument besluit dat de betere resultaten van

het A-merk ten opzichte van het eigen merk de
verhoogde prijs niet rechtvaardigen. Gelet op de
relatief geringe prijsgevoeligheid van deze markt is
het echter niet waarschijnlijk dat eigen merken een
rem op prijsverhogingen van A-merken zouden
vormen, zolang deze niet sterk overdreven zijn.

na de concentratie hun leverantiebasis zouden wil

len diversifiëren, omdat P&G in die situatie de
twee grootste merken in Duitsland zou leveren.

Detailhandelaren zijn echter in het algemeen niet
geneigd om de voorkeur te geven aan een onbe
kend nieuw produkt en merken als Always en
Camelia uit hun voorraad te weren, aangezien deze
garant staan voor een hoog niveau van produkton
dersteuning, hoge winsten en derhalve een aanzien
lijke omzet.

Huidige concurrenten
( 172) De grootste concurrent van P&G in Duitsland is
J&J, met een marktaandeel van [. . .] ( l ). Haar
produktlijn is niet wezenlijk inferieur aan die van
P&G (J&J introduceerde haar ultradunne variant
in augustus 1992 ), maar haar marktaandeel van
[. . .] (2) is in de tweeëneenhalf jaar sinds de markt
introductie van Always gehalveerd. Tussen 1990 en
1991 breidde J&J haar reclameactiviteiten voor

haar merk Silhouette met 90 % uit als reactie op de
introductie van Always in juli 1991 , maar zij heeft
klaarblijkelijk weinig succes geboekt tegen P&G.
Hoewel J&J in Spanje de enige andere aanwezige
multinationale onderneming is, heeft zij slechts een
marktaandeel van [. . .] (3 ), waarvan nauwelijks een
dreiging kan uitgaan naar de gemeenschappelijke
ondernemingen van P&G.
( 173 ) Er zijn twee andere kleine concurrenten in Duits
land: Pelz en Hedwigsthal. Beide zijn uit mededin
gingsoogpunt marginaal met marktaandelen van

Potentiële concurrentie

( 175) Om te kunnen beoordelen of van een nieuwe

toetreding tot de markt een beperkende werking op
het gedrag van P&G op de Duitse en Spaanse
markten zou kunnen uitgaan, moet worden onder
zocht of een zodanige toetreding waarschijnlijk is,
of deze in mededingingsopzicht van betekenis en
doelmatig zou zijn en of toetreding zich binnen een
tijdsspanne zou kunnen voltrekken die kort genoeg
is om P&G ervan te weerhouden haar marktpositie
uit te buiten.

( 176 ) De eerste groep mogelijke toetreders zijn de aanbie
ders van produkten voor vrouwelijke hygiëne die
reeds in andere landen maar nog niet in een
bepaald land of een bepaalde groep landen aanwe
zig zijn. Wat Duitsland en Spanje betreft, zouden
Mölnlycke, Kaysersberg en zelfs Kimberly-Clark,
voor zover haar aandeel van de Duitse markt

minimaal is en afneemt, als potentiële toetreders
kunnen worden beschouwd. Afgezien van de reeds
in Europa aanwezige marktpartijen zijn er twee
groepen ondernemingen die als potentiële toetre
ders zouden kunnen worden beschouwd : onderne

mingen in maandverband als de Japanse Unicharm
en Kao en in eigen merken gespecialiseerde onder
nemingen als Confab (Verenigde Staten van Ame
rika) of Disposable Soft Goods (Hong-Kong), als
mede andere vervaardigers van merkprodukten.

minder dan 5 % en met een aanbod van uitsluitend

B-merken. Zij beschikken noch over de middelen,
noch over de produkten om een ernstige bedreiging
te vormen voor de marktpositie van P&G of om
haar marktgedrag te beteugelen.

( 174) Zoals eerder vermeld, vertegenwoordigen eigen
merken [. . .1 (4) in waarde en [. . .1 (5 ) in volume
(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)

Tussen
Tussen
Tussen
Tussen
Tussen

10 en 15% .
25 en 30%.
1 en 5% .
10 en 15%.
20 en 25%.

( 177) Kao en Unicharm zijn de enige grote fabrikanten
van produkten voor vrouwelijke hygiëne die thans
niet op de EER-markt aanwezig zijn (hoewel Uni
charm een gemeenschappelijke onderneming met
Mölnlycke op de babyluiermarkt bezit). Het ont
breekt deze ondernemingen echter aan markterva
ring en distributieorganisaties in Europa . Eén
Japanse onderneming verklaarde dat het vanwege
de positie van P&G in Europa „vrijwel onmoge
lijk" is om toe te treden tot een EER-maandver
bandmarkt. Ook zou het te duur zijn om slechts
voor absorberende produkten een eigen distributie
net op te zetten. Fabrikanten van consumptiegoe
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ductie kan gebeuren. Bovendien betekent de
omvang van de investering die nodig is om de
Duitse en de Spaanse markt te betreden, vooral
met P&G als reeds aanwezige marktpartij , en het
daarmee verbonden investeringsrisico dat de toetre
ding, wanneer daarvan eenmaal sprake is, geen
tijdelijke opportunistische toetreding is om te kun
nen profiteren van het prijsniveau op korte termijn,
maar neerkomt op een strategische beslissing op
lange termijn van de nieuwe marktpartij dat de
Duitse en de Spaanse markten ondanks de drem
pels en moeilijkheden zakelijke winstmogelijkheden
bieden en dat deze toetreding een prioriteit van de
onderneming is . Het is daarom onwaarschijnlijk
dat P&G zich door de dreiging van een zodanige
toetreding geremd zou voelen, omdat zij zich ervan

deren als Unilever, Nestlé of Philip Morris zouden
wel over de financiële middelen maar niet over de

>

benodigde ervaring in de sector produkten voor
vrouwelijke hygiëne of op aanverwante markten
beschikken en zouden eveneens ex novo een pro
dukt en een merk moeten crëeren.

( 178 ) Hoewel er dus diverse denkbare toetreders bestaan,

is het de vraag of het waarschijnlijk is dat deze
binnen de komende twee tot drie jaar of als een
tijdige reactie op een buitensporige prijsvoering op
de markt tot de Duitse of de Spaanse markt
zouden toetreden. Zoals eerder met betrekking tot
Duitsland is opgemerkt, zijn er in de laatste tien tot
vijftien jaar verscheidene mislukte pogingen tot
toetreding ondernomen, waaruit blijkt dat het
moeilijk is tot deze markt toe te treden op een
kleinere schaal dan P&G met Always heeft
gedaan.
( 179 ) Zoals eerder met betrekking tot de toetredings
drempels van de maandverbandmarkt is opge
merkt, is een succesvolle toetreding een kwestie van
alles of niets en is daarvoor een combinatie nodig
van een produkt dat door de consument als inno
vatief wordt gezien en enorme inspanningen op het
gebied van reclame en promotie. Dit laatste is
noodzakelijk om snel een marktaandeel en distri
butie op te bouwen. Concurrenten van P&G heb
ben geraamd dat een aanbieder een minimaal
levensvatbaar marktaandeel tussen 15 en 20%

nodig heeft om de middelen te verwerven voor de
reclame die nodig is om een toereikende gewogen
distributie door de detailhandel te bereiken (door

concurrenten voor Duitsland geschat op ongeveer
70% ) en het aldus behaalde marktaandeel te
behouden .

Een minimaal marktaandeel is

ook

noodzakelijk om te kunnen profiteren van schaal
voordelen, met name op het punt van reclame. Dit
vereiste van een minimaal marktaandeel is een

verdere beperking van de mogelijkheid tot toetre
ding. Het is onwaarschijnlijk dat een goedkopere
toetredingsstrategie die gebaseerd is op lagere prij
zen dan die van de bestaande merken en niet op
het overtroeven van de bestaande merken op recla
megebied, zou slagen, niet alleen vanwege de rela
tief geringe prijsgevoeligheid van de consumenten,
maar ook vanwege de noodzaak om de reclame te
bekostigen die benodigd is om merkgetrouwe con
sumenten over te halen om over te schakelen,

bewust is dat zowel de kosten als de risico's van

toetreding slechts door de meest vastberaden toe
treders te dragen zijn en dat de voor toetreding
benodigde vastberadenheid betekent dat een beslis
sing daartoe niet overhaast zal worden genomen en
dat een produkt evenmin op korte termijn op de
markt zal worden geïntroduceerd.
( 181 ) Hoewel de uitbreiding van het marktaandeel van
P&G in Spanje in waarde niet groot )[...] (*) is, is
het van belang in verband met het zeer grote
bestaande marktaandeel van P&G (in waarde
[. . .] (2 )) en het feit dat P&G met deze transactie
potentiële nieuwe marktpartijen de mogelijkheid
ontneemt om door het kopen van het merk Came
lia tot de Spaanse markt toe te treden. Afgezien
van Camelia is op het niveau van A-merken uitslui
tend J&J op de markt aanwezig met een marginaal
marktaandeel ( Silhouettes [. . .] ( 3 ), Serena en
Vespre [. . .1 (4)). Andere merken hebben gezamen
lijk [. . .] (5 ) en eigen merken [. . .] ( 6 ). Met derge
lijke geringe marktaandelen kunnen deze concur
renten geen beperking vormen voor de twee mer
ken van de gemeenschappelijke ondernemingen van
P&G, die marktaandelen bezitten van [. . .] ( 7)
respectievelijk [. . .] ( 8 ). Gelet op de aanzienlijke
merkgetrouwheid in deze sector en de stevige posi
tie van Ausonia en Evax leidt de verwerving van
een van de resterende merken tot een versterking
van de machtspositie van de gemeenschappelijke
ondernemingen van P&G op de Spaanse markt.
( 182) Volgens de Commissie kan worden verwacht dat

deze machtspositie de consument met name op de
Duitse markt op verschillende manieren benadeelt:

waardoor distributie door de detailhandel en omzet

verkregen worden.
( 180) Zelfs al zou een onderneming ertoe besluiten tot de
markt toe te treden, dan zou dit een beslissing op
lange termijn zijn en geen onmiddellijke rem op
excessieve prijsvoering kunnen vormen. Maand
verband is geen basisprodukt en een nieuwe toetre
ding brengt in bepaalde gevallen de ontwikkeling
van een nieuw merk en waarschijnlijk een innova
tief produkt met zich, welk produkt vervolgens op
de markt moet worden getest, in monstervorm
verspreid en intensief gepromoot alvorens intro
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— prijs — P&G zal de prijs van zowel Camelia als
Always los van de reactie van haar concurren
ten kunnen verhogen vanwege haar machtsposi
tie in Duitsland en de relatief geringe prijsge
( )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(é )
( 7)
(8 )

Tussen 1 en 5 % .
Tussen 75 en 80 %.
Minder dan 1 % .
Minder dan 1 % .
Tussen 5 en 10% .
Tussen 10 en 15%
Tussen 45 en 50% ,
Tussen 30 en 35%,
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voeligheid van de consumenten op deze markt.
Dit geldt met name voor het segment ultradun

door het voorstel om Camelia af te stoten — zie

maandverband, waar alleen Silhouettes van J&J
met de versies van Camelia en Always concur
reert. Het is bovendien waarschijnlijk dat J&J
als grootste concurrent ervoor zou kiezen de
prijsverhogingen van P&G te volgen om haar
verlieslijdende activiteiten op de Duitse maandverbandmarkt weer winstgevend te maken.

dingsdrempels van de Duitse markt en de geschie
denis van de pogingen tot toetreding, is de Com
missie van mening dat de marktpositie van P&G
niet door huidige of potentiële concurrenten zal
worden beperkt. De verwerving van VPS en haar
belangrijke Duitse merk Camelia, dat het laatste
grote onafhankelijke nationale merk is, zou het
voor nieuwe marktpartijen zelfs moeilijker maken
om tot de Duitse markt toe te treden, omdat zij nu
gedwongen zijn om als nieuwkomer toe te treden
in plaats van langs de weg van de verwerving van
een reeds aanwezige marktpartij .

— vernieuwing en kwaliteit — door de verwerving
zal de concurrentie op het gebied van produkt
vernieuwing tussen VPS en P&G uitgeschakeld
worden. Camelia en Always zullen beide met de
mondiale technologie van P&G worden ver
vaardigd en eventuele vernieuwingen die door
VPS zelf of door haar onder een andere eige
naar hadden kunnen worden ontwikkeld, gaan
voor de consument verloren. Ook op dit terrein
is de enige serieuze concurrent J&J.
— keuze — de verwerving door P&G zal waar
schijnlijk niet onmiddellijk leiden tot een beper
king van de keuze voor de consument. Het is
echter wel zeer aannemelijk dat P&G later tot
rationalisatie van de uiteenlopende reeks pro
duktvariaties van Camelia en Always zal over
gaan om haar maandverbandactiviteiten in
Duitsland zo efficiënt mogelijk te maken. Hier
door zal de keuze voor de consument wel

beperkt worden.

overweging 8 ). Gelet op deze cijfers, de toetre

( 185 ) Zoals reeds is opgemerkt, zou de uitbreiding met
nog eens [. . .] (5) van het marktaandeel van P&G
in Spanje ertoe leiden dat haar machtspositie ver
sterkt wordt op een markt die geïsoleerd is döor
het hoge concentratieniveau. Niet alleen zou er
sprake zijn van een uitbreiding van een reeds
bestaande machtspositie, maar het merk Camelia
zou ook verloren gaan als middel voor toetreding
tot de markt door nieuwe marktpartijen.

VL DOOR P&G VOORGESTELDE
VERBINTENISSEN

( 186) P&G heeft voorgesteld het oorspronkelijke concen
tratieplan te wijzigen door de volgende verbintenis
sen aan te gaan:

Conclusie

( 183 ) In het licht van de eerder genoemde uitkomsten
van het onderzoek, met name de uiteenzettingen
over marktaandelen, toetredingsdrempels en poten
tiële concurrentie, is de Commissie van mening dat
er een aantal met de Spaanse en de Duitse maand
verbandmarkten verband houdende factoren zijn
die ertoe leiden dat P&G door de verwerving van
VPS, zelfs na het afstoten van het bedrijfsonderdeel
luiers van VPS, in staat zal zijn om onafhankelijk
van haar afnemers en concurrenten op deze mark
ten op te treden.
( 184 ) In Duitsland zal P&G na de concentratie een
aandeel van [. . .] (*) in waarde en [. . .] (2) in
volume in handen hebben van een markt waarvan

haar grootste concurrent slechts een marktaan
deel van [. . .] (3 ) in waarde en [. . .] (4 ) in volume
bezit en het overige deel versnipperd is tussen
andere aanbieders en eigen merken. Bij deze cijfers
is uitgegaan van het oorspronkelijke voorstel van
P&G om de niet-Camelia-activiteiten van VPS op
het gebied van produkten voor vrouwelijke hygiëne
af te stoten ( dit voorstel is later vervangen
(') Tussen 60 en 65% .

(2) Tussen 40 en 45% .
(3) Tussen 10 en 15% .
(4) Tussen 5 en 10% .

„ Hierbij gaat P&G jegens de Commissie de vol
gende verbintenissen aan met betrekking tot het
bedrijfsonderdeel van VP dat verband houdt met
de produkten voor vrouwelijke hygiëne met de
merknamen Camelia en dat het volgende omvat:
i ) de fabriek te Forchheim en de produktielijnen
voor de vervaardiging van produkten voor vrouwe
lijke hygiëne; ii) de merknaam Camelia; iii) alle

andere activa en passiva die deel uitmaken van of
noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de activi
teiten van VP op het gebied van de produkten voor
vrouwelijke hygiëne met de merknaam Camelia
( hierna „ Camelia" genoemd).
1 . P&G verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk
nadat de Commissie op grond van Verorde
ning (EEG) nr. 4064/89 een gunstige beslis
sing heeft genomen en in ieder geval uiterlijk
op het moment van de verwerving van de
aandelen van VP, een onafhankelijke, door de
Commissie goed te keuren „ trustee" aan te
wijzen (hierna „ de Trustee" genoemd) om
namens haar toe te zien op het dagelijks
bestuur van Camelia teneinde de levensvat
baarheid en marktwaarde ervan in stand te

houden en deze snel en doelmatig van de
overige activiteiten van P&G te scheiden. De
(5 ) Tussen 1 en 5 % .
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Trustee zal tegelijkertijd Goldman Sachs Inter
national Ltd („ Goldman Sachs") aanwijzen
om in zijn naam te goeder trouw met belang
hebbende derden onderhandelingen te voeren
met het oog op de verkoop van Camelia .
. P&G zal op haar beurt met de Trustee en
Goldman Sachs hun respectieve vergoedingen
overeenkomen, met dien verstande dat een
gedeelte van de vergoeding van Goldman
Sachs verband zal houden met de koopsom.

Nr . L 354/63

deze aanbiedingen zal worden vastgesteld aan
de hand van de prijs , alsmede andere verbinte
nissen die op de waarde van het aanbod van
invloed zijn.
5.

Wanneer een bindende overeenkomst voor de

verkoop van Camelia is getekend zal de koper
onverwijld worden betrokken bij eventuele
lopende contractuele onderhandelingen met
Duitse detailhandeldistributeurs voor de leve

ring van produkten voor vrouwelijke hygiëne,
2 . P&G verbindt zich ertoe de Trustee een

teneinde de levensvatbaarheid van Camelia te

onherroepelijke opdracht te geven binnen
[. . .], een geschikte koper voor Camelia te
vinden, met dien verstande dat deze koper een
levensvatbare bestaande of toekomstige con
current dient te zijn, onafhankelijk van en niet
verbonden met P&G, die beschikt over de
financiële middelen en bewezen deskundigheid
op het gebied van consumptiegoederen om
Camelia zodanig te handhaven en te ontwik
kelen dat het actief concurreert met de pro
dukten voor vrouwelijke hygiëne van P&G op
de diverse betrokken markten. [. . .] P&G zal
al het redelijke doen om het betrokken perso

waarborgen. Totdat een bindende verkoop
overeenkomst is gesloten, zal de Trustee bij
deze onderhandelingen worden betrokken.
6 . P&G verbindt zich ertoe binnen de in punt 2
genoemde [. . .] periode en in ieder geval vóór
de afronding van de verkoop van Camelia aan
een derde, de fabriek te Forchheim voor de
overdracht aan een onafhankelijke derde
gereed te maken en er in het bijzonder voor te
zorgen dat deze fabriek afzonderlijk van P&G
kan worden bestuurd .

neel dat thans voor Camelia werkzaam is,

waaronder commercieel en administratief per
soneel, te stimuleren bij deze onafhankelijke
derde in dienst te treden. P&G wordt geacht
aan deze verbintenis te hebben voldaan,
indien zij binnen deze [. . .] periode een bin
dende intentieverklaring voor de verkoop van
Camelia heeft ondertekend, mits deze verkoop
binnen de door de Commissie gestelde termijn
wordt voltooid . P&G verbindt zich ertoe de

Trustee en Goldman Sachs op gewone com
merciële basis, voorafgaand aan de verkoop
van Camelia aan een derde, alle bijstand te
verlenen waarom zij verzoeken.
3 . In de verslagen waarnaar in punt 10 hieron
der wordt verwezen, zal de Trustee de Com
missie mededelen of hij meent dat een koper
met wie wordt voorgesteld een intentieverkla
ring te tekenen, voldoet aan de in punt 2
gegeven beschrijving van een geschikte koper
en of de onderhandelingen met deze koper
moeten worden voortgezet. Indien de Com
missie niet binnen een week na ontvangst van
dit advies van de Trustee officieel kenbaar

maakt dat zij niet instemt met de door de
Trustee gegeven beoordeling van een koper,
zullen de onderhandelingen met deze partij als
een geschikte koper mogen worden voortge
zet .

4. Mits de betrokken aanbiedingen afkomstig
zijn van kopers die overeenkomstig de proce
dure van punt 3 als geschikt zijn erkend, mag
alleen P&G een aanbod accepteren of, indien
er meerdere aanbiedingen zijn, het aanbod
kiezen dat zij het beste acht. De waarde van

7. Voorafgaand aan de voltooiing van de ver
koop van Camelia aan een derde partij zal
P&G ervoor zorgen dat Camelia als een
afzonderlijke en verkoopbare entiteit met een
eigen bestuurlijke administratie wordt be
heerd, dat de inspanningen op het gebied van
verkoop en distributie voor Camelia los staan
van de activiteiten van P&G op het gebied
van hygiënische beschermende produkten en
dat Camelia over eigen O&O-faciliteiten
beschikt zoals thans het geval is onder het
bestuur van VP . P&G verbindt zich voorts

ertoe er zorg voor te dragen dat Camelia
wordt beheerd door een eigen directie,
bestaande uit voormalig personeel van VP of
ander niet tot P&G behorend personeel, die
Camelia onder begeleiding en toezicht van de
Trustee op onafhankelijke wijze dient te behe
ren teneinde de ononderbroken levensvatbaar

heid , marktwaarde en onafhankelijkheid er
van ten opzichte van P&G te waarborgen. Op
verzoek van de Trustee zal P&G te dien einde

volgens de gebruikelijke gang van zaken vol
doende financiële middelen ter beschikking
stellen. Voorafgaand aan de voltooiing van de
verkoop van Camelia aan een derde zal P&G
Camelia niet bij een ander bedrijfsonderdeel
van P&G onderbrengen of een van haar
werknemers aanstellen bij of overplaatsen
naar Camelia . P&G verbindt zich tevens ertoe

Camelia niet structureel te wijzigen zonder
voorafgaande toestemming van de Commis
sie.

8 . P&G zal de bedrijfsonderdelen van VP op het
gebied van hygiënische beschermende produk
ten van eigen en B-merken niet doen opgaan
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te dwingen als voorwaarden en verplichtingen
in de zin van artikel 8, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 4064/89 zal elk geschil tussen P&G
en de derde koper van Camelia ten gevolge
van of met betrekking tot de tenuitvoerlegging
van deze verbintenissen, worden voorgelegd
aan een onafhankelijke, door de partijen over
een te komen arbitrage-instantie, met dien
verstande dat de tijd die deze arbitrage in
beslag neemt, niet van invloed is op de termijn
die is bepaald voor de voltooiing van de

tooid .

9. De directie van Camelia zal P&G geen toe
gang verlenen tot bedrijfsgeheimen, „know
how", commerciële informatie of andere

industriële informatie of eigendomsrechten
van vertrouwelijke of gepatenteerde aard in
verband met Camelia .

verkoop van Camelia zoals vermeld in

10. P&G verbindt zich ertoe de Trustee opdracht
te geven voorafgaand aan de ondertekening
van een intentieverklaring en in ieder geval
om de twee maanden over relevante ontwik

kelingen in zijn onderhandelingen met gega
digden voor de overname van Camelia schrif
telijk verslag uit te brengen. Deze verslagen

punt 2.".

( 187) De Commissie is ervan overtuigd dat het aanbod
van P&G om een bedrijfsonderdeel dat het maand
verbandmerk Camelia omvat, af te stoten, zal
voorkomen dat P&G in Duitsland een machtsposi
tie verwerft en in Spanje haar machtspositie ver

sterkt. Na de concentratie en afstoting van Camelia
zal de marktstructuur in Duitsland en Spanje er als
volgt uitzien, in aanmerking genomen dat P&G de

zullen met ondersteunende documentatie wor

den voorgelegd aan de Commissie. De docu
mentatie dient een verslag van de directie van
Camelia te bevatten over de lopende exploita

niet-Camelia-activiteiten van VPS nu niet zal afsto
ten i 1 ).

tie .

11 . Onverminderd de bevoegdheid van de Com
missie om de bovenstaande verbintenissen af

(') De exacte marktaandelen zijn weggelaten als zakengeheim.

Duitsland

Spanje

Waarde %

Volume %

Waarde %

Volume %

1993

1993

1993

1993

35—40

20—25

75—80

65—70

5—10

10—15

0

<1

Totaal P&G

40—45

30—35

75—80

65—70

VPS Camelia

20—25

20—25

1— 5

1—5

J&J

10—15

5—10

1—5

<1

<1

<1

—

—

10—15

20—25

10—15

15—20

5—10

10—15

5—10

10—15

P&G
VPS andere merken

Kimberly-Clark

Eigen merken
Andere merken

Zoals uit de tabel blijkt, zal P&G haar aandeel op
de Duitse markt met [. . .] vergroten tot een totaal
van [. . .] in waarde, tegenover een aandeel van [. . .]
voor Camelia en [. . .] voor J&J. De vergroting van
het marktaandeel van P&G zal uitsluitend het

gevolg zijn van haar verwerving van de activiteiten
van VPS op het gebied van B- en van winkelmer
ken (dat wil zeggen geen A-merken), terwijl de
bestaande Always-produkten van P&G concurren
tie zullen ondervinden van twee belangrijke leve
ranciers van A-merken maandverband. In Spanje
zal de vergroting van het aandeel van P&G minder
dan [. . .] bedragen. De Commissie is derhalve tot

de conclusie gekomen dat de door P&G voorge
stelde verbintenissen met betrekking tot de activi
teiten van VPS op het gebied van maandverband
met de merknaam Camelia voldoende zijn om te
voorkomen dat op de Duitse of de Spaanse markt
of elders in de EER een machtspositie ontstaat of
wordt versterkt.

( 188 ) Indien de af te stoten activa aan het einde van de

door P&G in haar verplichting gestelde termijn
niet zijn verkocht, behoudt de Commissie zich het

recht voor P&G te gelasten alle activa en belangen
van VPS af te stoten en P&G en VPS derhalve

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

31 . 12 . 94

geheel te scheiden, teneinde een daadwerkelijke
mededinging in de zin van artikel 8, lid 4, van de
Concentratieverordening te herstellen. De Commis
sie behoudt zich voorts overeenkomstig artikel 8,
lid 5, van die verordening het recht voor haar
beschikking houdende goedkeuring in te trekken
indien P&G in strijd met één van de door haar
aanvaarde verplichtingen handelt.
( 189 ) Een dergelijke beslissing laat het recht van de
Commissie om overeenkomstig artikel 14, lid 2,
van de Concentratieverordening geldboeten op te
leggen, onverlet,

Nr. L 354/65

Camelia, welke voorwaarden en verplichtingen zijn opge
nomen in overweging 186 van deze beschikking, wordt
de door Procter & Gamble GmbH op 17 januari 1994
aangemelde concentratie, bestaande in de overname van
VP Schickedanz AG, verenigbaar verklaard met de
gemeenschappelijke markt en met de EER-Overeen
komst .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot:
Procter & Gamble GmbH

Procter & Gamble European Technical Center
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Mits volledig wordt voldaan aan alle voorwaarden en
verplichtingen van de verbintenis die Procter & Gamble
GmbH ten opzichte van de Commissie is aangegaan met
betrekking tot de activiteiten van VPS op het gebied van
produkten voor de vrouwelijke hygiëne met de merknaam

Temselaan 100
B-1820 Strombeek-Bever .

Gedaan te Brussel, 21 juni 1994.
Voor de Commissie
Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMSSIE

van 13 december 1994

inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de
EER-Overeenkomst

(IV/32.490 — Eurotunnel)
( Slechts de teksten in de Engelse en de Franse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

( 94/894/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van Europese
Gemeenschap,

(2 )

De Commissie heeft overeenkomstig artikel 12,
lid 2, van Verordening ( EEG) nr. 1017/68 een
samenvatting (4) gepubliceerd.

(3 )

Vervolgens heeft de Commissie besloten de termijn
van 90 dagen die in artikel 12, lid 3 , van genoemde
verordening is bepaald, te laten verlopen zonder
ernstige twijfel kenbaar te maken, waardoor met
ingang van de datum van de bekendmaking in het
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een vrijstelling voor de duur van drie jaar verleend
werd, dat wil zeggen tot en met 15 november
1991 . Met de onderhavige beschikking wordt
beoogd deze vrijstelling te verlengen.

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Eco
nomische Ruimte,

Gelet op Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari
1962, eerste verordening over de toepassing van de
artikelen 85 en 86 van het Verdrag ( ! ), laatstelijk gewij
zigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1017/68 van de Raad
van 19 juli 1968 houdende de toepassing van mededin
gingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over
de weg en over de binnenwateren (2), laatstelijk gewijzigd
bij de Akte van Toetreding van Griekenland,

B. Korte beschrijving van de vaste verbinding

(4)
Gezien de békendmaking (3) overeenkomstig artikel 19,
lid 3 , van Verordening nr. 17 en artikel 26, lid 3 , van
Verordening ( EEG) nr. 1017/68 ,

De vaste verbinding omvat een spoorwegverbin
ding die bestaat uit twee hoofdtunnels en een
diensttunnel onder het Kanaal tussen Fréthun in

Pas-de-Calais en Cheriton in Kent, alsmede de
eindstations en de controlepunten aan het begin en
einde van de tunnels, waaronder in het bijzonder
de grenscontroleposten.

Na raadpleging van de Raadgevend Comités voor mede
dingingsregelingen en economische machtsposities,

Tijdens onderhoudswerkzaamheden of in geval van
onvoorziene omstandigheden voor de treinen, pen

Overwegende hetgeen volgt:

deldiensten of vaste installaties kan van dwarsver
I

bindingen tussen de twee enkelspoortunnels ge
bruik worden gemaakt om het rijden van treinen
en pendeldiensten in tegengestelde richting te ver
gemakkelijken.

DE FEITEN

A. De aanmelding
(1)

De vennootschap naar Engels recht „The Channel
Tunnel Group Limited", hierna „CTG" genoemd,
en de vennootschap naar Frans recht „ France
Manche SA", hierna „FM" genoemd, hebben op
2 november 1987 een exploitatie-overeenkomst
aangemeld, die zij op 29 juli 1987 hebben gesloten
met British Railways Board, hierna „BR"
genoemd; en met „ Société nationale de chemins de
fer francais", hierna „ SNCF" genoemd. Voor deze
overeenkomst hebben zij overeenkomstig artikel 5
van Verordening (EEG) nr. 1017/68 verzocht om
een verklaring van niet-toepasselijkheid van het
verbod van artikel 2 van genoemde verordening.
Deze aanmelding werd door alle partijen bij de
overeenkomstig goedgekeurd.

(') PB nr. 13 van 21 . 1 . 1962, blz. 204/62.
(2) PB nr. L 175 van 23. 7. 1968 , blz. 1 .
(3 ) PB nr. C 210 van 30. 7. 1994, blz. 15 .

(5 )

Het seinsysteem is zodanig ontworpen dat de trei
nen en/of pendeldiensten met een interval van drie
minuten opeen kunnen volgen. Met dat seinsys
teem moet deze tussenruimte later nog korter kun
nen worden.

Het systeem moet gemoderniseerd kunnen worden
in het kader van een volledig geautormatiseerde
besturing van de treinen.
(6)

De infrastructuur moet de exploitatie mogelijk
maken van internationale treinen tussen plaatsen in
het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vaste
land, en pendeldiensten voor het vervoer van
auto's, bussen, caravans en vrachtwagens tussen
Fréthun en Cheriton.

(4) PB nr, C 292 van 16 . 11 . 1988 , blz. 2.
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( 7)

De pendeltreinen voor het vervoer van reizigers

ring, de bouw en de exploitatie van een vaste
verbinding onder het Kanaal tussen het departe
ment Pas-de-Calais in Frankrijk en het graafschap
Kent in Engeland. De looptijd van de concessie was
oorspronkelijk op 55 jaar gesteld, maar werd in
1994 tot 65 jaar verlengd .

zullen normaal uit twee treinstellen bestaan met elk

13 wagons voor de auto's, alsmede wagons voor
het in- en uitladen daarvan. Er zijn dubbeldekswa
gons voor het vervoer van auto's lager dan 1,93 m
en wagons met één verdieping voor voertuigen als
bussen en caravans .

( 8)

De pendeltreinen voor het vervoer van goederen
zullen bestaan uit maximaal 25 wagons voor de
voertuigen, alsmede twee wagons voor het in- en
uitladen . De wagons worden ontworpen voor het
vervoer van vrachtwagens met een maximaal
gewicht van 44 ton. De goederenpendeltreinen zul
len ongeveer 560 m lang zijn ( de locomotief niet
inbegrepen ) en ongeveer 2 000 ton materieel trek

( 17)

( 18 )

ken .

C. De betrokken ondernemingen
(9)

CTG is een volledige dochteronderneming van de
vennootschap naar Engels recht „ Eurotunnel plc "
met zetel te Londen .

( 10)

FM is een volledige dochteronderneming van de
vennootschap naar Frans recht „ Eurotunnel SA",
met hoofdkantoor te Parijs.

( 11 )

Het doel van CTG en FM is uitvoering te geven
aan het ontwerp, de financiering, de bouw en de
exploitatie van de Kanaaltunnel .

( 12 )

Het doel van Eurotunnel SA is participaties te
nemen in vennootschappen die rechtstreeks of zij
delings de- bouw en exploitatie van een vaste
kanaalverbinding of enige andere vaste verbinding
tot doel hebben, en meer in algemene zin alle
transacties van financiële, commerciële en indus
triële aard die de verwezenlijking hiervan kunnen

( 19 )

het feit dat de concessiehouders noch over de

(20 )

(21 )

om ervoor te zorgen dat de tunnel vanaf de ope
ningsdatum een capaciteit van ten minste 20 stan
(22)

CTG en FM zijn concessiehouders en beheerders
van de Kanaaltunnel, waartoe zij een consortium
gevormd hebben onder de naam „ Eurotunnel", dat
vertegenwoordigd wordt door twee co-voorzitters .

beschikking gebruikt om de twee concessiehouders
aan te duiden .

(23 )

BR en SNCF zijn twee spoorwegondernemingen in
de zin van artikel 3 van Richtlijn 91/440/EEG van
de Raad (')•
D. De concessie

Bij akte van 14 maart 1986 hebben CTG en FM

(') PB nr . L 237 van 24 . 8 . 1991 , blz. 25 .

daarddoortochten per uur heeft.
De spoorwegondernemingen zijn op hun beurt
gehouden om met ingang van de verwachte ope
ningsdatum en voor de duur van de overeenkomst
regelmatige commerciële reizigers- en goederenver
voerdiensten te exploiteren onder naleving van
vastgestelde criteria voor kwaliteit en frequentie .
Zij moeten met inachtneming van de gebruikelijke
commerciële criteria zorg ervoor dragen dat zoveel
mogelijk verkeer gebruik van de tunnel maakt.
BR en SNCF verplichten zich tevens ertoe elk op
hun eigen grondgebied een toereikende spoorweg
infrastructuur ter beschikking te hebben om gedu
rende de twaalf maanden na de openingsdatum
17 400 000 reizigers, 5 200 000 ton goederen en
2 900 000 bulkgoederen door de tunnel te vervoe
ren .

(24)

Ook dienen BR en SNCF vanaf het moment dat de

tunnel wordt geopend, over geschikt en voldoende

van de Britse en de Franse ministers van Verkeer

gezamenlijk en hoofdelijk het recht verkregen om
uitvoering te geven aan het ontwerpen, de financie

De capaciteit van de tunnel wordt gemeten in
standaarddoortochten per uur in elke richting. De
concessiehouders zullen alles in het werk stellen

De naam „ Eurotunnel " wordt verder in deze

( 16 )

ervaring, noch over de noodzakelijke middelen
beschikken om zelf alle diensten voor vervoer per
spoor aan te bieden.
Ingevolge de overeenkomst zijn de concessiehou
ders verplicht de tunnel voor de gehele looptijd van
de overeenkomst en volgens de vastgestelde techni
houden.

den .

( 15 )

Volgens partijen heeft de overeenkomst tot doel te
komen tot een eerlijke en haalbare verdeling van de
nieuwe infrastructuur, te weten de vaste verbin
ding, tussen de twee gescheiden markten voor
enerzijds het reizigers- en goederenvervoer per trein
die door BR en SNCF geëxploiteerd worden, en
anderzijds de markt voor het vervoer van motor
voertuigen volgens een speciaal systeem van pen
deltreinen waarop Eurotunnel actief is. Volgens
partijen wordt deze scheiding gerechtvaardigd door

sche specificaties voor het treinverkeer open te

Het doel van Eurotunnel plc is het door CTG
uitgegeven kapitaal volledig te verwerven en op
grond daarvan op te treden in de hoedanigheid van
houdster- en coördinatiemaatschappij , alsmede uit
voering te geven aan alle werkzaamheden die ver
band houden met het ontwerpen, de ontwikkeling,
de bouw, de financiering en de exploitatie van
tunnels of andere vaste verbindingen onder het
Kanaal, alsook aan alle aanverwante werkzaamhe

( 14 )

E. De exploitatie-overeenkomst
De exploitatie-overeenkomst werd op 29 juli 1987
gesloten tussen CTG en FM, in de hoedanigheid
van concessiehouders, en BR en SNCF, in de
hoedanigheid van spoorwegondernemingen die van
de tunnel gebruik maken.
In de overeenkomst zijn in algemene zin regels
voor het gebruik van de tunnel opgenomen, die de
doorgang van reizigers- en goederentreinen, geëx
ploiteerd door de spoorwegondernemingen, en
pendeltreinen voor motorvoertuigen en hun inzit
tenden, geëxploiteerd door Eurotunnel, mogelijk
moeten maken .

bevorderen.

( 13 )

Nr . L 354/67

rollende materieel te beschikken om het treinver

(25 )

keer vlot te laten verlopen.
Volgens artikel 6.2 van de overeenkomst hebben
BR en SNCF tijdens de looptijd van de overeen
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Nr. L 354/68

komst te allen tijde, op elke kloktijd en in elke
richting, recht op 50% van de capaciteit van de
vaste verbinding voor het exploiteren van interna
tionale reizigers- en goederentreinen, tenzij zij zich
desgevraagd bereid verklaren een gedeelte van hun
rechten af te staan; een eventuele weigering dient

waarden het recht wordt verleend op toegang tot
de spoorweginfrastructuur van de Lid-Staten voor
het verrichten van internationale vervoerdiensten
per spoor .

(35 )

met redenen te worden omkleed.

(26 )

Eurotunnel verplicht zich ertoe aan BR en SNCF al
naar gelang van hun behoeften tot 50% van de
capaciteit van de tunnel te verkopen. BR en SNCF
zijn op hun beurt gehouden vervoerdiensten zoals
omschreven in overweging 22 te exploiteren, maar
zij verbinden zich niet ertoe 50 % van de capaciteit

(28)

(29)

Tijdens de procedure hebben BR en SNCF de
Commissie medegedeeld dat tegen het einde van
die tijdsspanne van twaalf jaar de capaciteit die
voor het verzorgen van hun transportdiensten
noodzakelijk is, gemiddeld ongeveer 75% van de
in de exploitatie-overeenkomst voor BR en SNCF
gereserveerde capaciteit vertegenwoordigt.
Als tegenprestatie voor het gebruik van de vaste
verbinding moeten de spoorwegondernemingen de
concessiehouders een vergoeding voor het gebruik
betalen, die uit een vast en uit een variabel gedeelte
bestaat. Voor de eerste twaalf jaar gebruik is in
artikel 7.5 van de exploitatie-overeenkomst een
minimumbedrag voor deze vergoeding vastgesteld.
Verder wordt een gedeelte van de kosten die de
concessiehouders in verband met de exploitatie, het
onderhoud en de vernieuwing van de vaste verbin
ding maken, door de spoorwegondernemingen aan
de concessiehouders terugbetaald op basis van de
regels in bijlage V van de exploitatie-overeen

(36)

Ingevolge artikel 25 van de overeenkomst moeten

(31 )

leg voeren over het zodanig op de markt brengen
van de diensten dat de vaste verbinding optimaal
gebruikt wordt.
Evenzo zullen de concessiehouders ingevolge arti

nr . 2598/70 van de Commissie van 18 decem

ber 1970, betreffende de vaststelling van de
inhoud van de verschillende posten van de
boekhoudkundige schema's bedoeld in bijlage I
bij Verordening ( EEG) nr. 1108/70 van de
Raad van 4 juni 1970 (*), met uitzondering van
het laatste streepje;

— de richtlijn is voorts van toepassing op het
vervoer per spoor door spoorwegondernemin
gen die in een Lid-Staat zijn gevestigd of er zich
gaan vestigen, met uitzondering van spoorweg
ondernemingen die uitsluitend stads- of streek
vervoerdiensten exploiteren.
(37)

Krachtens artikel 13.1 van de exploitatie-overeen
komst dienen de concessiehouders de regeringen
van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk overeen
komstig de COTIF (2) te verzoeken om opname
van de vaste verbinding op de lijst van verbindin
gen waarop de Uniforme regelen betreffende de
overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer
van reizigers en bagage (CIV) (3), alsmede de Uni
forme regelen betreffende de overeenkomst van
internationaal spoorwegvervoer van goederen
(CIM (4) van toepassing zijn. Wat de treinenloop
betreft, dienen de concessiehouders vermeld te
worden als exploitanten van deze lijnen.

( 38 )

Bovendien is de vaste verbinding een infrastructuur
die het rijden van internationale treinen en van
pendeldiensten mogelijk maakt, welke feitelijk een

de concessiehouders en BR/SNCF met elkaar over

kel 28.5 van de overeenkomst alles in het werk

stellen om de spoorwegondernemingen in het kader
van het investeringsprogramma in staat te stellen

(32)

treinen voor het vervoer van begeleide auto's en
autoslaaptreinen te exploiteren, mits de exploitatie
hiervan de commerciële exploitatie van de conces
siehouders niet in gevaar brengt.
De overeenkomst heeft dezelfde looptijd als de
concessie, te weten 65 jaar.

systeem voor spoorwegvervoer vormen waarvan

het geografisch gebied beperkt is tot de tunnel.
( 39 )

F. Het rechtskader waarin de overeenkomst func

deze richtlijn op het recht op toegang tot de
spoorweginfrastructuur kunnen beroepen.

Er zij aan herinnerd dat in artikel 61 van het
EG-Verdrag is bepaald dat het vrije verkeer van de
diensten op het gebied van het vervoer wordt
geregeld door de bepalingen in de titel betreffende

t

G. Opmerkingen van derden

het vervoer . De in de artikelen 59 en 60 van het

Verdrag neergelegde beginselen van het vrij verrich
ten van diensten moeten dus toegepast worden
door de tenuitvoerlegging van het op artikel 75 van
het Verdrag gebaseerde gemeenschappelijke ver
voerbeleid.

(34)

Dit is het voorwerp van Richtlijn 91/440/EEG,
waarin spoorwegondernemingen en internationale
samenwerkingsverbanden onder bepaalde voor

De vaste verbinding vormt derhalve een spoorweg
infrastructuur in de zin van artikel 3 van Richtlijn
91/440/EEG, waarvan Eurotunnel de beheerder is.
BR en SNCF zijn twee spoorwegondernemingen
die zich onder de voorwaarden van artikel 10 van

tioneert

( 33)

Het toepassingsgebied van deze richtlijn is afgeba
kend volgens twee criteria:

— de richtlijn is van toepassing op het beheer van
de spoorweginfrastructuur, zoals omschreven in
bijlage I, deel A, van Verordening ( EEG )

komst.

(30)

Deze richtlijn heeft een nieuw rechtskader tot stand
gebracht, waarbinnen de mededingingsregels hun
uitwerking moeten hebben. In dit rechtskader
mogen ondernemingen overeenkomsten sluiten, die
aan de mededingingsregels moeten worden ge
toetst.

van de tunnel af te nemen.

(27)
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(40)

Naar aanleiding van de bekendmaking, overeen
komstig artikel 19, lid 3 , van Verordening nr. 17
en artikel 26, lid 3 , van Verordening ( EEG)

(') PB nr. L 278 van 23 . 12. 1970, blz. 1 .

(2) Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (Co
tif) van 9 mei 1980.

(3) Bijlage A bij de Cotif.
(4) Bijlage B bij de Cotif.

31 . 12 . 94
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nr. 1017/68 , heeft de Commissie opmerkingen van
belanghebbende derden ontvangen, waarin in
hoofdzaak de volgende drie punten worden onder

perkende praktijken waarbij de vervoermarkt in
het geding is, voor zover deze praktijken van
invloed zijn op het verlenen van de vervoerdiensten

streept:

zelf.

— de bepalingen van Richtlijn 91/440/EEG ten
aanzien van de voorwaarden voor toegang tot
de infrastructuur moeten volledige uitwerking
hebben;
— voor BR en SNCF mag geen al te hoog percen
tage doortochten gereserveerd worden, omdat
dat de andere ondernemingen zou verhinderen
een voldoende aantal treinen te laten rijden;

(47)

den onderscheiden en een afzonderlijke markt
vormt.

(48 )

II. JURIDISCHE BEOORDELING

A. De toepasselijke materieelrechtelijke bepalingen
en procedureverordeningen

(42 )

(43 )

(44 )

(45 )

( 50 )

In de derde overweging van Verordening nr. 141
wordt dienaangaande bepaald: „ Overwegende dat
de bijzondere aspecten van het vervoer de niet
toepassing van Verordening nr. 17 slechts recht
vaardigen ten aanzien van overeenkomsten, beslui
ten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen
welke rechtstreeks betrekking hebben op het ver
richten van vervoerprestaties,".
Volgens artikel 1 van Verordening nr. 141 wordt
„Verordening nr. 17 [. . .] niet toegepast op over
eenkomsten, besluiten en onderling afgestemde fei
telijke gedragingen in de vervoersector, welke het
bepalen van vrachtprijzen en vervoervoorwaarden,
het beperken of controleren van het aanbod van
vervoergelegenheid of het verdelen van vervoer
markten tot doel of ten gevolge hebben, en even
min op machtsposities op de vervoermarkt, in de
zin van artikel 86 van het Verdrag.". Het aanbod
van vervoergelegenheid bestaat in het onderhavige
geval in het ter beschikking van de gebruikers
stellen van internationale reizigers- en goederentrei
nen en van voertuigen transporterende pendeltrei
nen. Deze diensten zijn echte vervoerdiensten.

tuur niet onder het toepassingsgebied van de speci
fieke procedureverordeningen voor de vervoersec
tor valt en dat voor de toepassing van de artike
len 85 en 86 van het Verdrag Verordening nr. 17
hierop van toepassing is.
Derhalve is in het onderhavige geval Verordening
( EEG) nr. 1017/68 van toepassing op het gedeelte
van de overeenkomst dat op de vervoerdiensten
betrekking heeft, en Verordening nr. 17 op het
gedeelte dat het beschikbaar stellen van infrastruc
tuurcapaciteiten betreft.
Aangezien de overeenkomst gevolgen kan hebben
op het grondgebied van de Europese Economische
Ruimte, moet voorts onderzocht worden of zij in
het licht van artikel 53 van de EER-Overeenkomst
toelaatbaar is .

De exploitatie-overeenkomst heeft echter niet
alleen betrekking op vervoerdiensten, maar ook op
het beschikbaar stellen van capaciteit op de infra
structuur, hetgeen geen vervoeractiviteit is .
In dit verband zij eraan herinnerd dat in Verorde
ning nr. 141 van de Raad (*), bepaald is dat
Verordening nr. 17 niet van toepassing is op de
vervoersector, teneinde met de bijzondere aspecten
van de vervoersector rekening te houden.

Dit in aanmerking genomen, is de Commissie van
oordeel dat een beschikbaar stellen van infrastruc

(49)

Partijen hebben hun exploitatie-overeenkomst
overeenkomstig de procedurele voorschriften van
Verordening ( EEG) nr. 1017/68 aangemeld .

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie ( 2 )
blijkt dat de organisatie van havendiensten, hoe
zeer deze ook complementair en onmisbaar zijn
voor activiteiten op het gebied van het zeevervoer,
desalniettemin van deze laatste diensten moet wor

— de ontheffing mag niet voor een al te lange
termijn verleend worden, met name vanwege de
huidige veranderingen in de omstandigheden
voor de functionering van de markt.

(41 )

Nr. L 354/69

B. De betrokken markten

(51 )

( 52 )

B.l De markt waarop doortochten voor het ver
voer per spoor via de Kanaaltunnel worden
geleverd
De Kanaaltunnel is een essentiële spoorweginfra
structuurvoorziening; de beheerder ervan verkoopt
uurcapaciteit aan spoorwegondernemingen die in
ternationale treinen willen laten rijden.
Het gebruik van doortochten op deze infrastruc
tuurvoorziening is onmisbaar voor spoorwegonder
nemingen die vervoerdiensten verlenen en die de
kosten voor het kopen van deze doortochten door
berekenen in de vervoerprijs die zij aan hun cliën
ten factureren; deze cliënten betalen een totaalprijs
aan de vervoerders .

(53 )

Toch is de Commissie van oordeel dat het feit dat

de gebruikers een totaalprijs betalen aan de ver
voerders, niet volstaat om aan te tonen dat de door
de beheerder van de infrastructuur geleverde dienst
een integrerend onderdeel is van het aanbieden van
vervoer in de zin van artikel 1 van Verordening
( EEG) nr. 1017/68 .

( 54 )

In dit verband zij eraan herinnerd dat uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie ( 3 ) en uit
eerdere beschikkingen van de Commissie (4 ) blijkt
dat het verrichten van havendiensten een „ betrok
ken markt" kan vormen in de zin van de mededin

( 55 )

gingsregels.
De Commissie is van oordeel dat deze analyse
toegepast kan worden op het onderhavige geval
voor de levering van doortochten per uur door de
Kanaaltunnel .

(46 )

Derhalve hebben Verordening nr. 141 en bijgevolg
ook de specifieke procedureverordeningen voor de
vervoersector slechts betrekking op concurrentiebe

(') PB nr. 124 van 28 . 11 . 1962, blz. 2751 /62 .

(2) Arrest van 10. 12 . 1991 in zaak C-179/90 (Porto di Genova),
Jurispr. 1991 , blz. 1-5923 .

(3 ) Zie voetnoot van overweging 47.
(4) Beschikking 94/19/EEG, (Sea Containers/Stena Sealink ) (PB
nr. L 15 van 18 . 1 . 1994 , blz. 8 ).

Nr. L 354170

( 56 )
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Deze infrastructuur is een essentiële voorziening
voor spoorwegondernemingen die vervoerdiensten
tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese

— met internationale treinen, die een in het Ver

enigd Koninkrijk gelegen eindstation verbinden
met een eindstation op het vasteland (3 ).

vasteland wensen te verrichten.

( 57)

Daarom is de Commissie van oordeel dat bij de
levering van capaciteit op de infrastructuur van de
Kanaaltunnel sprake is van een „ betrokken
markt", die geografisch beperkt is tot de tunnel en
de toegangsgebieden daarvan. Overeenkomstig de
in het voorgaande aangehaalde rechtspraak van het
Hof van Justitie is dit een betrokken markt die een
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt
vormt.

(58 )

B.2. De markten voor het internationaal reizigers
en goederenvervoer tussen bet Verenigd
Koninkrijk en het Europese vasteland
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt
dat de term „ markt" inhoudt „ dat het, tussen de
van die markt deel uitmakende produkten of dien
sten, tot daadwerkelijke mededinging kan komen,
hetgeen meebrengt dat alle produkten of diensten
die deel van een zelfde markt uitmaken, elkander
voor een zelfde gebruik in voldoende mate kunnen

(64)

(65 )

vliegtuig zijn, de hoge-snelheidstrein of een nacht
trein van kwalitatief hoog niveau.
(66 )

Personen die voor hun genoegen reizen en zelf de
kosten van de reis dragen, hechten daarentegen
veel meer belang aan de prijs van het vervoer.
Snelheid, comfort en frequentie zijn geen doorslag
gevende factoren. Vervoer per spoor, vervoer over
de weg waarbij deels gebruik wordt gemaakt van
de pendeltreinen door de Kanaaltunnel of van de
diensten van zeevervoerders, en vliegreizen per
„economy class" kunnen onderling substitueerbare
vervoerwijzen zijn (4 ).

(67)

De in het bovenstaande in de overwegingen 48 tot
en met 51 genoemde markten vormen derhalve
geen uitputtende opsomming.

Dat de verschillende wijzen van vervoer technisch
substitueerbaar zijn, is derhalve op zich onvol
doende om te stellen dat zij tot een zelfde markt
Beoordeeld dient te worden of de verschillende

wijzen van vervoer voor de gebruikers in vol
( 61 )

doende mate substitueerbaar zijn.
Bovendien heeft het Hof van Justitie met betrek

king tot de geografische markt geoordeeld dat er
geen sprake is is van een wereldmarkt voor ver
voer (2 ). De verschillende vervoermogelijkheden
dienen voor elke internationale route afzonderlijk

C. Het begrip overeenkomst
(68 )

beoordeeld te worden.

( 62)

( 63 )

In het onderhavige geval moet dus geconstateerd
worden dat de ondernemingen die vervoerdiensten
tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese
vasteland verrichten, actief zijn in de internationale
vervoersector, die is onderverdeeld in verscheidene
markten met uiteenlopende kenmerken en waarop
de verschillende vervoerwijzen op uiteenlopende
wijze met elkaar concurreren. Met name de navol
gende markten moeten worden onderscheiden.
De markt voor het vervoer van goederen in een
zelfde laadruimte, zonder dat de goederen gelost
worden, waarbij de laadruimte een vrachtwagen,
een container of een wissellaadbak kan zijn.
Na de opening van de Kanaaltunnel kan dergelijk
vervoer gebeuren:
— met vrachtwagens, die gebruik maken van de
door Eurotunnel geëxploiteerde spoorwegdien
sten met pendeltreinen;
— met vrachtwagens die van de diensten van
zeevervoerders gebruik maken;

(') Zie arrest van 13 . 2 . 1979, in zaak 85/76 (Hoffman La
Roche tegen Commissie), Jurispr. 1979, blz. 461 , r.o. 28 .
(2) Zie arrest van 11 . 4. 1989, in zaak 66/86 (Ahmed Saeed
Flugreisen), Jurispr. 1989, blz. 803 .

Personen die beroepshalve reizen, wensen een snel
en zeer comfortabel vervoermiddel, waarvan fre
quentie en dienstregeling zijn afgestemd op de eisen
die hun beroepsactiviteiten meebrengen. De prijs
van het vervoer speelt geen doorslaggevende rol
voor de keuze van het vervoermiddel . Dit kan het

behoren .

( 60)

De markt voor het vervoer van passagiers die
beroepshalve reizen en die voor het vervoer van
passagiers die om toeristische redenen reizen, vor
men op hun beurt twee afzonderlijke markten
vanwege de aard van de door de cliënten gevraagde
diensten en de manier waarop de vervoerwijzen
met elkaar concurreren .

substitueren". ( J ).

( 59)
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De exploitatie-overeenkomst tussen CTG, FM, BR
en SNCF vormt ondanks de gebruikte bewoordin
gen een overeenkomst in de zin van artikel 85 van
het EG-Verdrag.

D. Beperking van de mededinging

D.l . Beperking van de mededinging op de ver
voermarkten

(69 )

Krachtens artikel 10 van Richtlijn 91/440/EEG
hebben internationale samenwerkingsverbanden
van spoorwegondernemingen op het gebied van het
reizigers- en conventionele vrachtvervoer voor het
verrichten van internationale vervoerdiensten recht

op toegang tot de spoorweginfrastructuur van de
Lid-Staten waar zij zijn gevestigd, en op de door
voer via de infrastructuur van andere Lid-Staten.

( 70)

Voor het verrichten van internationaal gecombi
neerd vervoer heeft elke spoorwegonderneming
recht op toegang tot de spoorweginfrastructuur
binnen de Gemeenschap.

(3) Zie in die zin
(ACI) (PB nr. L
(4) Zie in die zin
(Night Services)

Beschikking 94/594/EG van de Commissie
224 van 30. 8 . 1994, blz. 28 ).
Beschikking 94/663/EG van de Commissie
(PB nr. L 259 van 7. 10. 1994, blz. 20.
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( 71 )

Deze mogelijkheden gelden voor zowel bestaande
als eventuele nieuwe spoorwegondernemingen, met
inbegrip van dochterbedrijven van bestaande
spoorwegondernemingen, die zich als spoorwegon
dernemingen in een Lid-Staat mogen vestigen.

( 72 )

De bepalingen van genoemde richtlijn laten de
Lid-Staten de mogelijkheid nationale wetgeving
vast te stellen die ten aanzien van de toegang tot de

( 82 )

infrastructuur liberaler is .

( 73 )

( 74 )

( 75 )

( 76 )

De exploitatie-overeenkomst betekent in de eerste
plaats een verdeling van de vervoermarkten tussen
de pendeldiensten exploiterende Eurotunnel, en BR
en SNCF, die internationale reizigers- en goederen
treinen exploiteren .

Op grond van artikel 28.5 van de exploitatie
overeenkomst hebben BR en SNCF de mogelijk
heid onder bepaalde voorwaarden treinen met
begeleide auto's en autoslaaptreinen te exploiteren,
die met de voor Eurotunnel geëxploiteerde pendel
diensten kunnen concurreren. Ingevolge de over
eenkomstig mag deze exploitatie de commerciële
exploitatie van Eurotunnel echter niet schaden.
Als spoorwegonderneming in de zin van artikel 3
van Richtlijn 91 /440/EEG mag Eurotunnel juri
disch treindiensten voor gecombineerd vervoer tus
sen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vaste
land exploiteren, die met de door BR en SNCF
geëxploiteerde diensten concurreren.

( 83 )

Voorts is het vervoer van vrachtwagens door mid
del van pendeltreinen een vorm van internationaal
gecombineerd goederenvervoer in de zin van Richt
lijn 91 /440/EEG.

( 78 )

BR en SNCF hebben dus grond van artikel 10 van
genoemde richtlijn juridisch de mogelijkheid derge
lijke diensten en diensten voor het reizigersvervoer

per uur kopen die zij nodig hebben om internatio
nale reizigers- of goederentreinen te exploiteren en
met BR en SNCF te concurreren .

( 84 )

Lid-Staten

( 85 )

den voor het gebruik van de Kanaaltunnel, die

Verdrag.

F. Artikel 85 , lid 3 , van het EEG-Verdrag en
artikel 5 van Verordening ( EEG) nr. 1017/68
( 86 )

( 87)

( 88 )

( 81 )

Dit vervoer wordt verricht door middel van inter

nationale treinen die plaatsen in het Verenigd
Koninkrijk en op het Europese vasteland met
elkaar verbinden, alsmede door pendeltreinen voor
het vervoer van voertuigen tussen Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk.
Op basis van de beschikbare statistieken is moeilijk
met zekerheid te voorspellen hoeveel verkeer van
de pendeldiensten en hoeveel verkeer van de inter
nationale reizigers- en vrachtvervoerdiensten ge
bruik zal maken.

( 89 )

D.2 . Beperking van de mededinging op de markt
waarop doortochten voor het vervoer per
spoor via de Kanaaltunnel geleverd worden
Als concessiehouder van de Kanaaltunnel bezit

Eurotunnel alle doortochten per uur voor de
exploitatie van vervoerdiensten via de tunnel.

a ) Bevordering van de economische vooruitgang
De Kanaaltunnel is een spoorweginfrastructuur
voor het vervoer van reizigers en goederen tussen
het Verenigd Koninkrijk en het Europese vaste
land .

kingsverband te exploiteren, waarbij zij met Euro

( 80 )

De betrokken overeenkomst betreft de voorwaar
twee Lid-Staten verbindt . Derhalve beïnvloedt de
overeenkomst het handelsverkeer tussen de Lid
Staten in de zin van artikel 85 van het EG

tunnel concurreren .

Door de bovenbedoelde markten tussen BR, SNCF
en Eurotunnel te verdelen zijn strekking en gevolg
van de exploitatie-overeenkomst dat de mededin
ging wordt verhinderd of merkelijk beperkt, het
geen een schending van artikel 85 , lid 1 , van het
EG-Verdrag betekent.

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de onder
havige overeenkomst ertoe strekt en ten gevolge
heeft dat de mededinging op de markt waarop
doortochten voor het vervoer per spoor via de
tunnel worden geleverd , en op de vervoermarkten
wordt beperkt.
E. Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de

in het kader van een internationaal samenwer

( 79 )

Bovendien hebben BR en SNCF te allen tijde recht
op 50% van de capaciteit van de tunnel om
internationale treindiensten te exploiteren, dus in
feite op 100% van de voor deze categorie vervoer
beschikbare doortochten per uur, tenzij zij afzien
van een gedeelte van hun recht. Ingevolge deze
bepalingen verplichten BR en SNCF zich niet ertoe
50 % van de capaciteit van de tunnel af te nemen,
maar verbindt de beheerder zich ertoe deze capaci
teit naar gelang van de behoeften van BR en SNCF
te verkopen.
Andere spoorwegondernemingen kunnen derhalve
van de infrastructuurbeheerder niet de doortochten

Ook heeft Eurotunnel juridisch de mogelijkheid
met een andere spoorwegonderneming een interna
tionaal samenwerkingsverband te vormen om inter
nationale reizigers- of vrachtvervoerdiensten te
exploiteren, die met BR en SNCF concurreren.

( 77)

Nr . L 354/71

In ieder geval dienen de voertuigen voor wegtrans
port, die zich bij een van de toegangen tot de
tunnel melden, op bevredigende wijze te kunnen
worden vervoerd . Evenzo is het in het belang van
de gebruikers om zodra de tunnel wordt geopend,
efficiënt van de internationale treindiensten gebruik
te kunnen maken.

Uit de bepalingen van de overeenkomst blijkt ech
ter dat de helft van de capaciteit van de tunnel
gereserveerd is voor pendeldiensten en de andere
helft voor internationale reizigers- en goederentrei

( 90 )

In dit verband zij erop gewezen dat het vervoer van
voertuigen via pendeltreinen en het internationale
spoorwegvervoer nieuwe diensten zijn, waarvoor
investeringen in speciaal materieel noodzakelijk
zijn die over een lange termijn worden afgeschre

nen .

ven .

Nr. L 354/72

(91 )

(92)
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Het gespecialiseerde materieel voor pendelvervoer
kan uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer
van voertuigen door de tunnel. Evenzeer geldt dat
alhoewel uit technisch oogpunt de speciale interna
tionale treinen voor het vervoer via de tunnel op
andere routes kunnen worden ingezet, een derge
lijke vorm van gebruik economisch niet gerecht
vaardigd is.
De exploitanten van het vervoer moeten daarom in
het algemeen over bepaalde garanties beschikken
met betrekking tot de beschikbaarheid van capaci
teit op de infrastructuur, zowel voor het segment
van de pendeldiensten als voor dat van de interna
tionale treinen.

( 93 )

De beschikbaarheid van capaciteit voor pendeldien
sten en voor internationale treinen is eveneens van

( 94)

belang om voor het ontstaan van concurrentie
tussen deze vervoermiddelen te zorgen.
Derhalve is de Commissie van mening dat, gezien
de specifieke kenmerken van de tunnel, de verde
ling van de capaciteit van de tunnel tussen pendel
en internationale treinen de economische vooruit

( 95)

(96)

( 97)

gang zal bevorderen.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met
het feit dat de exploitatie van pendel- en van
internationale treinen zeer hoogwaardige techni
sche kennis en speciaal materieel vereisen, die niet
verwisselbaar zijn.
Derhalve kan geoordeeld worden dat, gelet op het
specifieke karakter van het onderhavige geval, de
specialisatie van BR en SNCF op het gebied van
internationale treindiensten en van Eurotunnel op
het gebied van pendeldiensten de economische
vooruitgang bevordert.
Tevens dient te worden benadrukt dat de bouw
van de tunnel een aanzienlijke particuliere investe
ring is en dat de verbintenis van BR en SNCF om
voor de duur van de concessie internationale trein

( 98 )

(99)

diensten te exploiteren, waarbij van de door Euro
tunnel verkochte doortochten per uur gebruik
wordt gemaakt, in belangrijke mate bijdraagt tot
het welslagen van het project. In dit verband zij
gewezen op de verbintenis van BR en SNCF om
gedurende de eerste twaalf jaar een vast bedrag aan
vergoedingen te betalen. Deze verbintenis draagt
rechtstreeks bij tot een sluitende financiering van
het project.
Voorts zijn deze verbintenissen belangrijke garan
ties voor de banken die de financiering van het
Eurotunnel-project als geheel verzorgen.
Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat de
betrokken overeenkomst de economische vooruit

gang bevordert.
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c) Onmisbaarheid van beperkingen

( 101 ) Vooral gezien de eisen van het vervoerbeleid van
de Gemeenschap en de Lid-Staten is het duidelijk
dat de verdeling van de tunnelcapaciteit tussen
pendeldiensten en internationale treinen onmisbaar
is.

( 102) In hét licht van de prognoses voor het verkeer en
voor het aantal daadwerkelijk benutte doortochten
lijkt evenwel het feit dat alle voor internationale
treindiensten beschikbare doortochten per uur voor
BR en SNCF worden gereserveerd, niet onmisbaar
om deze ondernemingen hun vervoerdiensten te
laten verrichten en bij te dragen tot het welslagen
van het project. In artikel 6.2 van de overeenkomst
wordt overigens bepaald dat de concessiehouders
BR en SNCF kunnen verzoeken afstand te doen

van een gedeelte van hun rechten om de vaste
verbinding te gebruiken en dat dit niet zonder
gegronde reden mag worden geweigerd. In ieder
geval dient voor minimale gevolgen voor de mede
dinging te worden gezorgd door andere spoorweg
ondernemingen dan BR en SNCF daadwerkelijk de
mogelijkheid te garanderen voor de exploitatie van
internationale treinen doortochten per uur te
kopen. De Commissie is derhalve voornemens aan
haar beschikking voorwaarden en verplichtingen te
verbinden.

d) Geen uitschakeling van de mededinging
( 103 ) Om dezelfde redenen als die welke in overweging
102 uiteengezet zijn, mag de betrokken overeen
komst niet leiden tot volledige uitschakeling van de
mededinging en dit verband is de Commissie voor
nemens aan haar beschikking voorwaarden en ver
plichtingen te verbinden.

G. Bepalingen betreffende de ontheffing
( 104) Ingevolge artikel 13 van Verordening (EEG)
nr. 1017/68 en artikel 8 van Verordening nr. 17
moet in een beschikking tot ontheffing een termijn
voor de duur ervan worden vastgesteld en kunnen
daaraan voorwaarden en verplichtingen worden
verbonden .

( 105 ) Voor de termijn van de ontheffing dient rekening
te worden gehouden met het uitzonderlijke karak
ter van de bewuste infrastructuur en met de nood

zaak om de voorwaarden te creëren die geëigend
zijn voor het welslagen van dit project.

( 106) In dit verband dient het belang van de betrokken
overeenkomst voor het project te worden onder
streept.

b ) Voordelen voor de gebruikers
( 100) De gebruikers zullen rechtstreeks voordeel hebben
bij het tot stand brengen van regelmatige pendel
diensten en van regelmatige diensten van interna
tionale treinen voor de gehele looptijd van de
overeenkomst, daar deze een ander mogelijk ver
voermiddel vormen om het Kanaal te passeren. De
gebruikers zullen in het bijzonder rechtstreeks
voordeel hebben bij de sterke toename van de
concurrentie, die van het beschikbaar komen van
de nieuwe diensten het gevolg zal zijn.

( 107) Het project wordt grotendeels gefinancierd door
middel van bankleningen, waarvan de meeste in
een periode van ongeveer 30 jaar moeten worden
afgelost. De verbintenissen die BR en SNCF in het
kader van de exploitatie-overeenkomst aangaan,
dragen in aanzienlijke mate bij tot de garantie van
deze leningen.
( 108 ) De Commissie is derhalve van mening dat, gelet op
de uitzonderlijke aard van dit geval, een ontheffing
voor de duur van 30 jaar kan worden verleend .
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( 109) Aan de ontheffing moeten evenwel bepaalde voor
waarden en verplichtingen verbonden worden om
ervoor te zorgen dat de beperking van de mededin
ging niet verder gaat dan hetgeen onmisbaar is, en

nodig dat de aangeboden diensten hun de moge
lijkheid bieden om 's ochtends vroeg in de voor
naamste hoofdsteden van Europa aan te komen om
dan aan het eind van de middag weer thuis te

de overeenkomst de betrokken partijen niet in staat
stelt de mededinging uit te schakelen.

komen. De substitueerbaarheid speelt bij de ver

( 110 ) BR en SNCF hebben de Commissie het volgende
dienaangaande te kennen gegeven: tegen het einde
van de tijdsspanne van twaalf jaar, en met inacht
neming van de beperkingen die aan dergelijke
prognoses inherent zijn, vertegenwoordigt de capa
citeit om het totaal van die verkeersstromen te

verwerken gemiddeld bij benadering 75 % van de
capaciteit die bij de met Eurotunnel gesloten
exploitatie-overeenkomst voor BR en SNCF wordt
gereserveerd. Bij dat cijfer is rekening gehouden
met de diverse karakteristieken op het stuk van
snelheden van de uiteenlopende typen spoorverkeer
in de tunnel . Het gemiddelde van 75% kan over
igens rond die waarde schommelen naar gelang de
tijdstippen van de dag, waarbij het thans niet
mogelijk is zich duidelijker uit te drukken wegens
de onzekerheden ten aanzien van het vraagpa
troon .

Eurotunnel heeft medegedeeld de reservering van
75 % van de capaciteiten voor BR en voor SNCF
op basis van zijn verkeersprognoses niet aanvecht
baar te achten.

( 111 ) In artikel 6.2 van de overeenkomst wordt bepaald
dat Eurotunnel aan BR en SNCF kan verzoeken

afstand te doen van een gedeelte van hun recht om
capaciteit van de vaste verbinding te kopen en dat
een dergelijk verzoek niet zonder gegronde reden
mag worden geweigerd.

( 112 ) De Commissie is derhalve van mening dat het niet
gerechtvaardigd zou zijn indien BR en SNCF zich
ertegen mogen verzetten dat andere spoorwegon
dernemingen voor het verrichten van internationale
reizigers- of goederenvervoerdiensten per spoor
doortochten per uur van de infrastructuurbeheer
der kopen.
( 113 ) BR en SNCF moeten echter over de doortochten

per uur kunnen beschikken die nodig zijn om voor
een adequaat niveau van dienstverlening te zorgen,
dat wil zeggen 75 % van de voor internationale
treinen gereserveerde uurcapaciteit van de tunnel,
teneinde hun eigen diensten en die van hun dochte
rondernemingen te exploiteren. Ofschoon BR en
SNCF te kennen hebben gegeven dat de 75 % als
een percentage op dagbasis moet worden begrepen,
is de Commissie van oordeel dat de reservering van
75% van de capaciteiten ten behoeve van die
ondernemingen om de volgende redenen op uurba
sis moet worden gesteld :
( 114 ) Enerzijds luidt de tussen Eurotunnel en BR/SNCF
gesloten overeenkomst over reservering van capaci
teiten op uur- en niet op dagbasis .

( 115 ) Anderzijds is het onontbeerlijk dat ook andere
spoorwegondernemingen dan BR en SNCF voor
alle uren van de dag, spitsuren inbegrepen, door
tochten per uur moeten kunnen verkrijgen. Het is
immers een vaststaand feit dat voor een gegeven
dienst niet alle doortochten per uur hetzelfde nut,
noch dezelfde waarde hebben. Gaat het bij voor
beeld om reizen van zakenlieden, dan is het beslist

schillende internationale treinen dus slechts binnen

bepaalde uurvakken. Het is onontbeerlijk dat de
gebruikers daadwerkelijk op de uren waarin zij
belang stellen, de mededingen tussen diverse ver
voerders kunnen doen spelen.

( 116) Deze bepaling mag niet beletten dat het percentage
doortochten wordt aangepast in het kader van
overeenkomsten tussen de beheerder van de infra

structuur, BR, SNCF en andere belanghebbende
spoorwegondernemingen.
( 117) BR en SNCF moeten derhalve naar gelang van hun
behoeften meer dan 75 % van de uurcapaciteit
kunnen gebruiken, indien de beheerder capaciteit
beschikbaar heeft .

( 118 ) Evenzo moeten andere spoorwegondernemingen
meer dan 25 % van de uurcapaciteit kunnen
gebruiken, indien de beheerder capaciteit beschik
baar heeft.

( 119) Dergelijke aanpassingen mogen evenwel geen
afbreuk doen aan het recht van BR en SNCF om

tot 75% van de voor internationale treinen gere
serveerde uurcapaciteit te gebruiken, noch aan het
recht van de overige spoorwegondernemingen om
tot 25 % van de hiervoor bedoelde uurcapaciteit te
gebruiken.

( 120) De bepaling van het percentage doortochten per
uur dat BR en SNCF daadwerkelijk nodig hebben,
is gekoppeld aan verkeersprognoses, die voor een
periode van 30 jaar uiterst moeilijk zijn op te
stellen.

( 121 ) Derhalve dient het voor BR en SNCF gereserveerde
percentage van 75% van de doortochten na een
periode van twaalf jaar, dat wil zeggen uiterlijk op
31 december 2006, opnieuw door de Commissie te
worden onderzocht.

( 122 ) Gezien de lange duur van de ontheffing dienen de
betrokken spoorwegondernemingen de Commissie
jaarlijks van het aantal doortochten per uur dat
daadwerkelijk is benut, in kennis te stellen en dient
Eurotunnel de Commissie op de hoogte te stellen
van het aantal aanvragen voor doortochten dat
eventueel wegens gebrek aan doortochten niet is
gehonoreerd.
( 123 ) Deze beschikking wordt gegeven onverminderd de
toepasselijkheid van artikel 86 van het EG
Verdrag, in het bijzonder wat de vaststelling van de
vergoedingen voor het gebruik van de tunnel
betreft, en onverminderd de toepasselijkheid van
Richtlijn 91/440/EEG.
( 124 ) Door deze beschikking worden de bepalingen van
artikel 85 , lid 1 , van het EG-Verdrag, van artikel 2
van Verordening (EEG ) nr. 1017/68 en van arti
kel 53 , lid 1 , van de EER-Overeenkomst buiten
toepassing verklaard ten aanzien van de exploita
tie-overeenkomst die op 29 juli 1987 door BR,
SNCF en Eurotunnel is gesloten. De beschikking
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wordt gegeven onverminderd het standpunt van de
Commissie in geval van een wijziging van partijen
bij , van een wijziging van de inhoud van de over
eenkomst of van een aanzienlijke wijziging in de
voorwaarden van de werking van de markt,
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bedoelde tijdsbestek meer dan 25 % van de uurcapa
citeit gebruiken, indien BR en SNCF minder dan
75 % van de voor hen gereserveerde capaciteit gebrui
ken.

f) Dergelijke aanpassingen mogen evenwel geen beletsel
vormen voor het recht van BR en SNCF om voor hun

behoeften gedurende het tijdsbestek van twaalf jaar
tot 75 % van de voor internationale treinen gereser
veerde aantal doortochten per uur te gebruiken, noch
voor het recht van de overige spoorwegondernemin
gen om tot 25 % van de hiervoor bedoelde capaciteit
te gebruiken.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 85 , lid 3 , van het EG-Verdrag,
artikel 53 , lid 3, van de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte en artikel 5 van Verorde
ning ( EEG) nr. 1017/68 worden de bepalingen van arti
kel 85, lid 1 , van het EG-Verdrag, van artikel 53, lid 1 ,
van de EER-Overeenkomst en van artikel 2 van Verorde

ning (EEG) nr. 1017/68 voor 30 jaar, te rekenen vanaf
16 november 1991 , buiten toepassing verklaard ten aan
zien van de exploitatie-overeenkomst die op 29 juli 1987
door The Channel Tunnel Group Limited, France Man
che SA, the British Railways Board en Société nationale
des chemins de fer francais is gesloten.
Artikel 2

Aan de in artikel 1 bepaalde ontheffing worden de
navolgende voorwaarden en verplichtingen verbonden.
A. Voorwaarden

a ) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.2 van de
exploitatie-overeenkomst mogen BR en SNCF zich
niet ertegen verzetten dat de betrokken infrastructuur
beheerder aan andere spoorwegondernemingen de
voor het verrichten van internationale reizigers- en
goederenvervoerdiensten noodzakelijke doortochten
per uur verkoopt.

b) Om gedurende het tijdvak eindigende op 31 december
2006 voor een adequate dienstverlening te kunnen
zorgen, moeten BR en SNCF echter kunnen beschik
ken over de nodige doortochten per uur, te weten in
elke richting maximaal 75 % van de uurcapaciteit van
de tunnel die voor het reizigers- en goederenvervoer
per trein is gereserveerd, teneinde hun eigen diensten
en die van hun dochterondernemingen te exploite
ren .

g) Het voor BR en SNCF gereserveerde percentage door
tochten per uur wordt door de Commissie vóór
31 december 2006 opnieuw onderzocht.

B. Verplichtingen
h) BR en SNCF stellen de Commissie jaarlijks, te reke
nen vanaf 1 januari 1995 , in kennis van het op
maandbasis berekende gemiddelde aantal benutte
doortochten per uur, uitgesplitst naar uren en rich
ting.
i) The Channel Tunnel Group Limited en France Man
che SA stellen de Commissie jaarlijks, te rekenen
vanaf 1 januari 1995 , in kennis van het gemiddelde
aantal aanvragen voor doortochten per uur die door
spoorwegondernemingen of samenwerkingsverbanden
van spoorwegondernemingen, andere dan BR en
SNCF, zijn ingediend en die wegens gebrek aan
beschikbare doortochten niet zijn gehonoreerd .
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot:

1 . British Railways Board
Euston House

24 Eversholt Street
GB-London NW1 1DZ
2.

SNCF

88, rue St Lazare
F-75009 Paris

3 . The Channel Tunnel

Group Limited
The Adelphi
John Adam Street
GB-London WC2N 6JT

c ) Gedurende het in b) bedoelde tijdsbestek moeten de
overige spoorwegondernemingen en samenwerkings
verbanden van spoorwegondernemingen voor de
exploitatie van internationale reizigers- en goederen
treinen in elke richting over ten minste 25 % van de
uurcapaciteit van de tunnel kunnen beschikken.

4. France Manche SA

d) De bepalingen onder b) en c) beletten niet dat BR en
SNCF gedurende het in b) bedoelde tijdsbestek meer
dan 75% van de uurcapaciteit gebruiken, indien de
overige spoorwegondernemingen minder dan 25 %
van de resterende capaciteit gebruiken.

Gedaan te Brussel, 13 december 1994.

e) De bepalingen onder b) en c) beletten evenmin dat de
overige spoorwegondernemingen gedurende het in b )

112, avenue Kléber
BP. 166 — Trocadero
F-76770 Paris Cedex 16

Voor de Commissie
Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 15 december 1994

inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de
EER-Overeenkoms t

(IV/34.768 — International Private Satellite Partners)
( Slechts de teksten in de Engelse en de Italiaanse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

( 94/895/EG )

sten aan bedrijven in Europa en in Noord-Amerika
te leveren, waarbij van een eigen satellietsysteem
op „one stop shop"-basis gebruik wordt gemaakt,
en b ) derden grootschalige transmissiecapaciteit
aan te bieden, voor zover IPSP of haar vennoten de
capaciteit van de satellieten niet volledig benutten.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Eco
nomische Ruimte,

Na de inwerkingtreding van de EER- Overeenkomst
hebben partijen de Commissie op 14 februari 1994
verzocht de aanmelding ook onder artikel 53 van
de Overeenkomst betreffende de Europese Econo
mische Ruimte, hierna „ EER-Overeenkomst" ge
noemd, te laten bestrijken. Naar aanleiding van dit

Gelet op Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari
1962 , eerste verordening over de toepassing van de
artikelen 85 en 86 van het Verdrag 0 ), laatstelijk gewij
zigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
inzonderheid op de artikelen 2 , 6 en 8 ,

verzoek heeft de Commissie de desbetreffende

samenwerkingsprocedure met de Toezichthoudende

Gezien het verzoek om een negatieve verklaring en de
aanmelding ter verkrijging van een ontheffing, welke
door betrokken partijen overeenkomstig de artikelen 2 en
4 van Verordening nr. 17 op 28 juni 1993 zijn inge

Autoriteit van de EVA ingeleid .

..

B. PARTIJEN

diend,

aa ) De vennoten

Gezien het door partijen op 14 februari 1994 ingediende
verzoek om de aanvraag en de aanmelding ook onder
artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte te laten bestrijken,

(2 )

Orion Satellite Corporation, hierna „ OrionSat"
genoemd : een vennootschap naar het recht van de
Staat Delaware en opgericht door haar hoofd
moederonderneming, Orion Network Systems,
teneinde in IPSP de functie te vervullen van behe

Gezien de bekendmaking van de essentiële gedeelten van
het verzoek en van de aanmelding (2) overeenkomstig
artikel 19, lid 3 , van Verordening nr. 17,

rend vennoot. De vennootschap beschikt over een
vergunning van de „ Federal Communications
Commission" van de Verenigde Staten van Ame
rika, hierna „ FCC" genoemd, om de twee satellie
ten van IPSP te bouwen, te lanceren en te exploite
ren, en heeft ruime bevoegdheden om de ontwikke
ling en de activiteiten van IPSP te leiden en te

Na raadpleging van het Raadgevend Comité voor mede
dingingsregelingen en economische machtsposities,

sturen.

Orion Network Systems, die tevens commanditair
vennoot van IPSP is , levert telecommunicatiefacili
teiten en -diensten, met name „ point to point"-

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

I.

transmissiediensten waarvoor van onderverhuurde

DE FEITEN

capaciteit gebruik wordt gemaakt.
A.

(1)

INLEIDING

OrionSat heeft als beherend vennoot een belang
van [. . .] ( 3 ) in de commanditaire vennootschap,
dat moet worden opgeteld bij het belang van [. . .]
dat in handen van Orion Network Systems is.

Op 28 juni 1993 zijn bij de Commissie twintig
overeenkomsten betreffende de oprichting van een
onderneming aangemeld . Deze onderneming, Inter
national Private Satellite Partners, hierna „ IPSP "

genoemd, is opgericht in de vorm van een com
manditaire vennootschap naar het recht van de
Verenigde Staten van Amerika met de bedoeling:
a ) internationale zakelijke telecommunicatiedien
(') PB nr . 13 van 21 . 2 . 1962 , blz . 204/62 .
(2 ) PB nr. C 305 van 11 . 11 . 1993 , blz. 13, en PB nr. C 159 van
10 . 6 . 1994 , blz . 2 .

(3 )

British Aerospace Communications is een comman
ditaire vennoot van IPSP en maakt deel van het

British Aerospace-concern, hierna „ BAe " genoemd;
zij is door dit concern speciaal opgericht om in
IPSP te investeren.

(3) [...]: Spaties tussen vierkante haakjes wijzen op zakengehei
men die overeenkomstig artikel 21 , lid 2, van Verorde
ning nr. 17 zijn weggelaten.
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Zij heeft een belang van [. . .] in IPSP. BAe is

Het Matra-Hachette-concern is actief op het gebied
van de ruimtevaart, met name de produktie van

voornamelijk actief op heit gebied van ontwerpen
en produktie van burgerluchtvaartuigen en van
militaire vliegtuigen, van geleide-wapensystemen,
satellieten en subsystemen, nuttige lading en uitrus
ting voor lanceervoertuigen alsook van motorvoer
tuigen. BAe is voor IPSP de belangrijkste leveran

verschillende soorten satellieten (via Matra Mar
coni Space ), voorts op dat van defensie, telecom
municatie en CAD-CAM-apparatuur, motorvoer
tuigen, uitgeverij, omroep, filmproduktie en re
clame. De totale omzet bedroeg in 1992 55 miljard
Ffr. ( 8,35 miljard ecu).

cier van satellieten.

De totale BAe-omzet beliep in 1992 9,977 miljoen
pond sterling ( 13 miljard ecu).
(4)

(8)

meerderheidsaandeelhouder

Het COM DEV-concern is een belangrijke leveran
cier van subsystemen voor nuttige lading in satellie
ten voor toepassingen op het gebied van communi
catie en ruimtewetenschap en voor toepassingen
voor waarneming op afstand.

(9)

Kingston Communications International Ltd,
hierna „ Kingston" genoemd, is een commanditaire
vennoot van IPSP, waarin het een belang van [. . .]
heeft. Zij is door haar moederonderneming, King
ston, speciaal opgericht om in IPSP te investeren.

Nissho Iwai Co. is een algemene handelsonderne
ming die actief is in de handel in, en import en
export van allerlei Japanse en buitenlandse goede
ren. Haar omzet beliep in het op 31 maart 1992
eindigende jaar 86,7 miljard ecu. Het Nissho Iwai
concern heeft een aanzienlijk belang in een aantal
ondernemingen in de telecommunicatiesector. Het
neemt met name deel in het kapitaal van Satellite
Japan Corporation, een Japanse satellietexploitant

Kingston is een Britse onderneming, die de vergun
ning heeft voor de exploitatie van het opnbare
geschakelde telefoonnet in de stad Huil en de
omgeving daarvan.

waarvan de voornaamste activiteit bestaat uit het

uitsluitend in Japan verkopen van grootschalige
transpondercapaciteit. Deze onderneming is gefu
seerd met de Japanse onderneming JC-Sat. De fusie

Kingston en BAe hebben een gemeenschappelijke
onderneming opgericht, Kingston Satellite Services
Ltd, waarover zij beide zeggenschap uitoefenen en
die moet optreden als vertegenwoordigster van
beide moederondernemingen bij onderhandelingen

werd in 1993 door de Commissie aanvaard .

met IPSP over het leveren van de diensten van deze
laatste.

MCN Sat. US is een onderneming in de Verenigde
Staten van Amerika, die in de eerste plaats is
opgericht als houdster van het belang van het
Franse Matra-Hachette-concern in IPSP, waarin zij
een belang van [. . .] heeft.

Trans-Atlantic Satellite, Inc. is een dochteronderne

ming van de Japanse onderneming Nissho Iwai Co.
en hoofdzakelijk opgericht om in IPSP te investe
ren, waarin zij een belang van [. . .] heeft. Voorts
zal zij actief zijn als toeleverancier van BAe voor
bepaalde onderdelen van de IPSP-satellieten. Op dit
gebied behaalde het in het op 31 maart 1992
eindigende jaar een omzet van 3 miljoen US-dollar
(2,5 miljoen ecu).

Zij is onderdeel van General Dynamics Co., een
onderneming die actief is op het gebied van de
produktie en verkoop van wapensystemen en plat
forms, van vervoer in de ruimte en van bouwmate
rialen. De geconsolideerde omzet vari General
Dynamics bedroeg in 1991 8,751 miljoen US
dollar ( 7.25 miljard ecu).

(7)

van

Zoals in het vervolg wordt beschreven, krijgt STET
de exclusieve verantwoordelijkheid voor het bevor
deren van de verkoop van de satellietcapaciteit en
internationale zakelijke telecommunicatiediensten
van IPSP in Italië en „ Oost-Europa".

diensten voor ruimtevaartuigen en zal dergelijke

ecu).

functie

belang van [...].

General Dynamics Commercial Launch Services is

De totale omzet van het Kingston-concern in 1991
bedroeg 50 miljoen pond sterling ( 77 miljoen

De

commanditair vennoot heeft STET in IPSP een

een commanditaire vennoot van IPSP, waarin het
een belang van [. . .] heeft. Zij levert lancerings

(6)

is.

STET als subholding van IRI in de telecommunica
tiesector is te zorgen voor de coördinatie van de
financiële en commerciële aspecten van het leveren
van telecommunicatiediensten, de vervaardiging
van produkten en de installatie van netwerken. Als

om in IPSP te investeren.

diensten ook voor de IPSP-satellieten leveren.

STET — Societa Finanziaria Telefonica per Azioni
'is een Italiaanse onderneming, waarvan het „Isti
tuto per la Ricostruzione Industriale", hierna „IRI"
genoemd, het grootste Italiaanse staatsbedrijf,

COM DEV Satellite Communications Ltd is een
commanditaire vennoot van IPSP, waarin het een

belang van [. . .] heeft. Het werd door de moeder
onderneming, COM DEV Ltd, speciaal opgericht

(5)
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bb) De commanditaire vennootschap
( 10)

IPSP is in de eerste plaats opgericht om in Noord
Amerika en in Europa aan multinationale onderne
mingen op „one stop shopping"- en „end to end"basis internationale zakelijke jelecommunicatie
diensten te leveren ( bij voorbeeld interne bedrijfs
netten, grootschalig gegevensvervoer, gegevensver
zameling en -vervoer, verspreiding van documenten
per fax en elektronisch, netwerkdiensten) via de
satelliet en met gebruikmaking van VSAT's („Very
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Small Aperture Terminals"). Ten tweede biedt zij
transmissiecapaciteit op haar satellieten aan, voor
zover de capaciteit daarvan niet volledig wordt

( 17)

Nr. L 354/77

Cliënten van IPSP zullen VSAT's voor tweezijdige
communicatie op hun gebouwen moeten installeren
om toegang tot de diensten te krijgen.

benut door IPSP zelf en haar vennoten .

( 11 )

Met de totstandkoming van IPSP in de nu aange
melde vorm werd een begin gemaakt in 1982, toen
OrionSat bij de FCC een aanvraag indiende voor
een vergunning om een internationaal satellietsys
teem te exploiteren. Na het verlenen van de ver
gunning startte OrionSat in 1988 de besprekingen
met Intelsat. De besprekingen duurden een jaar en
nadat zij in 1989 waren afgesloten, sloot OrionSat
een overeenkomst met BAe als belangrijkste leve
rancier voor de bouw en lancering van een satel
lietsysteem. Tegelijkertijd en door het eind 1991
oprichten van de vennootschap voerde OrionSat
besprekingen en onderhandelingen met kandidaat
vennoten, en sloot zij een leningovereenkomst met

2. De financiële inbreng
( 18 )

a ) De vennoten hebben in totaal 90 miljoen US

dollar aan eigen vermogen ingebracht, verdeeld
overeenkomstig hun belang in IPSP. De bij
drage van OrionSat als beherend vennoot
bedraagt 30 miljoen US-dollar en bestaat uit de
FCC-vergunning, bepaalde contractuele rechten
en andere materiële en immateriële activa .

b) Voorts hebben zij van een internationaal ban
kensyndicaat een preferente kredietfaciliteit van
maximaal 251 miljoen US-dollar gekregen voor

een internationaal bankconsortium .

( 12 )

IPSP is gebaseerd op complexe financiële regelin
gen, die in het navolgende worden beschreven:

de eerste satelliet.

Krachtens de voorwaarden van de FCC-vergunning
mochten IPSP noch haar cliënten de IPSP-satelliet

c ) Een aantal vennoten van IPSP heeft extra mid
delen ter beschikking gesteld tot een bedrag
van 9 miljoen US-dollar.

faciliteiten met een geschakeld telefoonnetwerk ver
binden teneinde telecommunicatiediensten aan te

bieden. In december 1993 wijzigde de FCC haar
beleid evenwel, zodat afzonderlijke satellietsyste
men (zoals IPSP) thans de mogelijkheid wordt
geboden een aanvraag in te dienen voor maximaal
het equivalent van 1 250 64-kb/s-verbindingen van
het openbare geschakelde netwerk.

d ) Om IPSP een toereikende benuttingsgraad van
de satellietcapaciteit te garanderen zijn de com
manditaire vennoten bovendien overeengeko
men capaciteit op de satellieten te huren tot een
bedrag van in totaal [. . .] en in totaal [. . .]
transponders. Zoals in het navolgende uiteenge
zet, kan deze capaciteit door de commanditaire

1 . Diensten en faciliteiten

( 13 )

vennoten worden doorverhuurd aan cliënten
van IPSP .

IPSP is voornemens twee Ku-band-telecommunica

tiesatellieten met groot vermogen te bouwen, te
lanceren en te exploiteren, en deze in de omloopba
nen 37,5° W en 47° W te brengen. De eerste satel
liet, voor de bouw waarvan gebruik wordt
gemaakt van het Eurostar-platform (door BAe en
Matra Marconi Space samen via een gemeenschap
pelijke onderneming, Satcom International ge
naamd, ontwikkeld ), bezit 28 transponders met een
bandbreedte van 54 MHz en 6 transponders met
een bandbreedte van 36 MHz, waardoor 1 728
MHz aan communicatiecapaciteit per satelliet
bruikbaar wordt. Het geografisch bereik (de „foot
print") van de satelliet bestrijkt een groot deel van

e) Ten slotte hebben de commanditaire vennoten
met IPSP aanvullende voorwaardelijke overeen

komsten inzake huurcapaciteit gesloten, die hen
verplichten tot aanvullende bijdragen aan IPSP
in ruil voor extra transmissiecapaciteit tot
maximaal [. . .] transponders, om IPSP in staat
te stellen de dienst op de preferente schuld te
betalen ingeval de kasstroom negatief is.

3 . Centraal management en geïntegreerde bedrijfs
activiteiten

Noord-Amerika en van de EER en van delen van

Centraal- en Oost-Europa .

( 14 )

Naar verwachting zal de eerste satelliet in decem
ber 1994 in bedrijf zijn, de tweede enige tijd later.
De verwachte levensduur van elk is twaalf jaar.

( 15 )

Vóór de lancering en exploitatie van zijn eigen

( 19)

satellieten biedt IPSP haar diensten aan door van

( 16 )

Aangezien IPSP is opgericht om haar cliënten dien
sten aan te bieden op basis van een volledig
geïntegreerd netwerk, dat het leveren van uniforme
diensten tegen uniforme prijzen mogelijk maakt,
krijgt de beherend vennoot de uitsluitende verant
woordelijkheid voor het management en beheer
van IPSP en heeft deze, behoudens bepaalde
beperkte herzienings- en goedkeuringsrechten van

gehuurde faciliteiten gebruik te maken.

de commanditaire vennoten, wat de activiteiten
van IPSP betreft ruime bevoegdheden inzake ont

Om de satellieten te besturen, zal IPSP voorts eigen
volg-, telemetrie- en commando-installaties gebrui
ken, die in de Verenigde Staten van Amerika wor
den gebouwd en door in Italië te bouwen aanvul

wikkeling, exploitatie, verkoop en reclame.

lende installaties zullen worden ondersteund .

(20)

Deze zeggenschap van OrionSat is ook een voor
waarde van de FCC voor de overdracht van de

vergunning van OrionSat aan IPSP.
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4. Verkoop en distributie
(21 )

IPSP zal haar diensten verkopen en distribueren
met behulp van een aantal plaatselijke verkoop- en
werkmaatschappijen, die door IPSP zullen worden
aangewezen als vertegenwoordigende agenten of
distributeurs. Behalve STET, die de exclusieve dis
tributeur is voor Italië en de exclusieve vertegen
woordigende agent voor een groep landen die in de
overeenkomsten gezamenlijk als „ Oost-Europa "
worden aangeduid ( Oostenrijk, Hongarije, Polen,
Roemenië, Bulgarije, Malta, de voormalige Sowjet
unie, het voormalige Tsjechoslowakije en het voor
malige Joegoslavië ), zullen dergelijke agenten en
distributeurs op niet-exclusieve basis werken. Het
kunnen commanditaire vennoten zijn, maar dit is
niet noodzakelijk. Aangezien in een aantal Lid
Staten nog geen vergunningen voor het aanbieden
van opstraaldiensten worden verleend, zal IPSP

segment van de „ value-added services " (soms als
eerste stap van een uitgebreidere samenwerking ),
en in het bijzonder de levering van geavanceerde
„value-added services" aan de grootste onderne
mingen ter wereld.

(26 )

*

C.

(27)

satellieten zal aanbieden .

(28 )

DE BETROKKEN MARKT

IPSP wordt een concurrent op twee markten:

(29 )

siecapaciteit.

— de in vele landen nog resterende regulering van
de telecommunicatiesector, ondanks de zich er
voltrekkende aanzienlijke veranderingen. Dit
betekent dat IPSP niet zelfstandig actief zal
kunnen zijn in landen waar nog steeds uitslui
tende rechten bestaan en dat het vergunningen
zal móeten aanvragen om opstraal- en neer

1 . Internationale particuliere zakelijke telecommu
nicatiediensten

De diensten die IPSP zijn cliënten zal aanbieden,
zijn naar de aard ervan bestemd om te voorzien in
de groeiende behoefte van multinationale onderne
mingen aan geavanceerde „end to end"-verbindin
gen tussen hun over de hele wereld verspreide
vestigingen en/of tussen deze en hun cliënten en
leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten. De
diensten omvatten onder meer spraakoproeping,
hoge-snelheidsfax, gegevensopslag en -transport en
videovergadersystemen.

straaldiensten aan te bieden in landen waar de

algehele liberalisering van het aardsegment van
de satellieten nog niet is bereikt. Voorts zal
IPSP de coördinatieprocedures van de Interna
tionale Satellietorganisaties moeten doorlopen
om diensten via afzonderlijke satellietsystemen
aan te bieden;
— de omvang van de investeringen die noodzake
lijk zijn om tot de markt te treden, met name
als die nieuwe marktpartij eigen transmissiefaci

Dergelijke diensten kunnen worden gerekend tot de
opkomende markt voor internationale ( of zelfs

liteiten verwerft. Alleen al de kosten van de

mondiale ) „ value-added services" (diensten met
(hoge) toegevoegde waarde) aan grote ondernemin
gen en andere afnemers die van geavanceerde tele

bouw, het testen en de lancering van de twee
IPSP-satellieten worden op minimaal 425 mil
joen US-dollar begroot;

communicatiediensten intensief gebruik maken.
(25 )

Volgens partijen is dit gebrek aan particulier initia
tief te wijten aan het feit dat dergelijke onderne
mingen zich nog steeds geconfronteerd zien met
ernstige belemmeringen, die veroorzaakt worden
door :

— de markt voor grootschalige satelliet-transmis

(24 )

Een andere bijzonderheid van IPSP is dat, in tegen
stelling tot de meeste andere allianties die worden
bekendgemaakt en die door bestaande TO's wor
den gevormd, haar vennoten ( behalve STET en
Kingston) particuliere ondernemingen zijn die niet
eerder in de telecommunicatiesector actief zijn
geweest.

— de markt voor internationale particuliere zake
lijke telecommunicatiediensten,

(23 )

Hoewel een aantal van de andere allianties die

worden bekendgemaakt, eveneens de levering van
diensten per satelliet omvat ( als onderdeel van een
pakket diensten dat voornamelijk door middel van
kabelverbindingen moet worden geleverd ), is IPSP
de eerste onderneming die uitsluitend diensten via

aa ) Produktmarkt(en)

(22 )

De diensten kunnen de cliënten worden aangebo
den door middel van aardse installaties, waarbij
gebruik wordt gemaakt van fysieke, coaxiale of
optische vezelkabelverbindingen, dan wel van satel
lietfaciliteiten en VSAT's. Algemeen wordt erkend
dat satellieten met name geschikt zijn voor cliënten
met vestigingen in afgelegen gebieden en in gebie
den met zeer ontoereikende aardse infrastructuur.

moeten samenwerken met nationale telecommuni

catieorganisaties, hierna „TO 's" genoemd, die als
agenten zullen functioneren. Deze situatie zal
bestaan totdat de liberalisering van satellietdiensten
in de Europese Gemeenschap haar beslag heeft
gekregen en verdere uitvoering krijgt.
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— de moeilijkheden, de kosten en de tijd die het
opbouwen van een bedrijf met een voldoende
omvang en reputatie vergt, met name de
opbouw van naamsbekendheid en een cliënten
bestand, in het bijzonder op deze markt.

Dit is een van de segmenten van de telecommunica
tiemarkt met het grootste groeipotentieel in de
komende jaren, waarbij ten volle voordeel wordt
getrokken van het huidige liberaliseringsproces in
de telecommunicatiesector en van de toenemende

convergentie van telecommunicatie en elektronica,

2. Grootschalige transmissiecapaciteit op satel

met name programmatuur.

lieten
Het is veelbetekenend dat de meeste allianties in de

telecommunicatiesector die tegenwoordig worden
bekendgemaakt, voorzien in de toetreding tot het

(30 )

Deze markt is voor IPSP van ondergeschikt belang.
Partijen hebben verklaard dat zij op deze markt
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geografische markt waarop de overeenkomsten
betrekking hebben. Het gebied kan echter verder
worden uitgebreid door het gebruiken van aardse
verbindingen en netwerken om lokaties van cliën
ten buiten de „ footprints" van de satellieten te
bestrijken.

alleen actief zullen worden, indien de vraag naar de
diensten van IPSP bij de verwachtingen achter
blijft.

( 31 )

Tot op heden is het aanbieden van capaciteit van
de ruimtesector voornamelijk in handen van drie
internationale satellietorganisaties, hierna „ ISO 's"
genoemd : Intelsat, Eutelsat en Inmarsat. Zij zijn de
uiteindelijke eigenaren van een groot aantal tele
communicatiesatellieten ( Intelsat, bij voorbeeld,
exploiteert thans 13 geostationaire satellieten ). De
structuur van deze drie ISO 's is in hoge mate
vergelijkbaar. Alle drie zijn bij voorbeeld opgericht
bij een aantal verdragen die zijn ondertekend door
soevereine Staten, vertegenwoordigd door hun
regeringen of door aangewezen openbare of parti
culiere telecommunicatie-exploitanten (de zogehe
ten „ ondertekenaars"), om capaciteit van de ruim
tesector aan te bieden voor a ) internationale open

cc) De positie van IPSP op de markt
( 35 )

bare telecommunicatiediensten in alle delen van de

wereld ( Intelsat) of in Europa (Eurosat), of b )
verbetering van de maritieme en luchtvaartverbin
dingen ( Inmarsat).
( 32 )

Krachtens de overeenkomsten van de ISO 's zijn
rechtstreekse toegang tot satellietcapaciteit en tot
grondstations voor de ondertekenaars gereserveerd
( die tevens eigenaar van de aardse netwerken zijn).
Particuliere satellietexploitanten, die met de onder
tekenaars concurreren, zijn derhalve gedwongen
om bij hen om capaciteit te verzoeken. Deze stand
van zaken verschaft de ondertekenaars een zeer

sterke positie, die hun reeds sterke positie op de
telecommunicatiemarkt als geheel, nog verder ver
stevigt.

( 33 )

Bovendien moeten eigenaars van andere satelliet
systemen, zoals IPSP, i ) een overlegprocedure met
Intelsat (en/of Eutelsat) doorlopen, die bedoeld is
om ervoor te zorgen dat dergelijke afzonderlijke
satellietsystemen geen belangrijke economische
schade aan het systeem van de ISO 's zullen toe
brengen, en ii ) een proces van technische coördina
tie doorlopen, eveneens met de betrokken ISO's,
em ervoor te zorgen dat de nieuwe faciliteiten en
de exploitatie ervan technisch compatibel zijn met
het gebruik van het frequentiespectrum en de
omloopbanen die voor de bestaande en geplande
ruimtesector van de ISO 's gebruikt worden .

Tot op heden en na de overlegprocedure die door
IPSP met Intelsat is gevolgd, hebben Zweden,
Denemarken, Duitsland, België, Luxemburg, Italië,
Ierland , Oostenrijk, de Verenigde Staten van Ame
rika en het Verenigd Koninkrijk exploitatierechten
aan IPSP of haar vertegenwoordiger toegekend .
Daarnaast heeft IPSP met steun van het Verenigd
Koninkrijk, Italië en Ierland tevens de overlegpro
cedure met Eutelsat ingeleid .
bb ) De geografische markt
( 34 )

IPSP zal voornamelijk actief zijn in het geografische
gebied dat door de satellieten bestreken wordt, te
weten een groot gedeelte van Noord-Amerika, van
de EER en van delen van Centraal- en Oost

Europa . Dit gebied moet beschouwd worden als de
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IPSP schat de waarde van de markt voor particu
liere verbindingen in 1990 op in totaal ongeveer
8,4 miljard ecu, waarvan 1,4 miljard ecu voor
particuliere zakelijke communicatieverbindingen
ten behoeve van transatlantische en intra-Europese
diensten. In de prognoses van IPSP voor 1995
wordt verwacht dat dit laatste cijfer zal toenemen
tot 3,5 miljard ecu, waarvan IPSP ongeveer [. . .]
ecu voor zijn rekening zal nemen, hetgeen overeen
komt met een marktaandeel van [...].
D.

DE AANGEMELDE OVEREENKOMSTEN

aa ) Lijst van de overeenkomsten

( 36 )

In haar huidige vorm is IPSP het resultaat van een
langdurig en gecompliceerd proces van onderhan
delingen door en tussen de huidige vennoten. De
complexheid komt duidelijk tot uitdrukking in het
aantal overeenkomsten dat is aangemeld en die
bestemd zijn om de organisatie en financiering van
IPSP, de satellieten, de regelingen voor ondersteu
ning van IPSP door de vennoten en andere onder
nemingen bij de verkoop, enzovoort, te bestrijken.
Het gaat om de volgende overeenkomsten:
— „ Second Amended and Restated Agreement of
Limited Partnership" ( en hiermee verband hou
dende latere wijzigingen ), waarin de beginselen
vervat zijn op basis waarvan IPSP is georgani
seerd en functioneert.

— „ Communications Satellite Capacity Agree
ments" en „ Contingent Communications Satel
lite Capacity Agreements", die zijn gesloten
door IPSP en alle commanditaire vennoten (of
gelieerde ondernemingen ) afzonderlijk, en uit
hoofde waarvan de vennoten zich hebben vast

gelegd op een zeven jaar durende verplichting
betreffende omvangrijke capaciteit op het satel
lietsysteem van IPSP voor eigen interne
behoefte, maar ook voor verkoop via IPSP aan
derden, hetgeen bedoeld is om een minimale
benutting van de satellietcapaciteit te garande
ren; ook hebben de vennoten zich ertoe ver
plicht, in geval van een negatieve kasstroom
(„ cash flow"), onder voorwaarden aanvullende
capaciteit af te nemen en daarvoor te betalen of
kapitaal in te brengen. Deze laatste overeen
komsten zijn gesloten om tegemoet te komen
aan vereisten gesteld door IPSP's bevoorrechte
schuldeisers .

— „Agreement of Principles", waarin de algemene
beginselen op basis waarvan IPSP haar diensten
aan de cliënten zal aanbieden, zijn vervat, onder
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inzake het bestuur en de activiteiten van, alsmede
het toezicht op de zaken van IPSP. De commandi
taire vennoten zijn van deelname aan het dagelijkse

meer de algemene voorwaarden waaronder
IPSP ondersteuning van plaatselijke verkoop- en
werkmaatschappijen als vertegenwoordigende
agenten of distributeurs van IPSP kan verkrij

management van IPSP uitgesloten, behalve in de
gevallen die uitdrukkelijk in de overeenkomsten
bepaald zijn (artikel 7.10 van de „Limited Partner
ship Agreement" en artikel 2 van de „Agreement
of Principles"). De bevoegdheden van de beherend

gen.

— „Amended

and

Restated

Préferred

Bidder

Agreement", krachtens welke overeenkomst
IPSP bij de inkoop van verschillende produkten
en diensten de voorkeur zal geven aan de
vennoten, indien de produktaanbiedingen van
de vennoten voor IPSP ten minste even gunstig
zijn als die van andere inschrijvers.
— „Service Provision and Distribution Agreement
for Italy", gesloten door IPSP en STET, uit
hoofde waarvan STET wordt aangewezen als
de exclusieve distributeur van IPSP in Italië,
zolang de levering van internationale zakelijke
telecommunicatiediensten in Italië gereguleerd
is, waardoor deze slechts door STET kunnen
worden aangeboden. Wanneer deregulering
heeft plaatsgevonden, zal STET, indien zij aan
bepaalde prestatiecriteria voldoet, het uitslui
tende recht hebben om de diensten van IPSP in

Italië te promoten.
— „First Refusal Agreement for Italy", gesloten
door IPSP en STET, uit hoofde waarvan IPSP
aan STET een voorkeursrecht geeft inzake de
levering van grootschalige satellietcapaciteit aan
cliënten in Italië ten behoeve van diensten in

Italië. Deze overeenkomst treedt in werking
indien en op het tijdstip waarop de levering van
satellietcapaciteit in Italië geliberaliseerd
wordt.

— „ Representative Agent Agreement for the Sale
of Satellite Capacity in Eastern Europe", geslo
ten door IPSP en STET, waarin de voorwaar
den (inclusief de streefcijfers die STET moet
realiseren) zijn vervat waaronder STET wordt

aangewezen als exclusieve agent van IPSP voor
de verkoop van grootschalige satellietcapaciteit
in „ Oost-Europa".

— „ Service Provision and Representative Agent
Agreement for Eastern Europe", gesloten door
IPSP en STET, uit hoofde waarvan STET wordt
aangewezen als exclusieve en vertegenwoordi
gende agent van IPSP in „Oost-Europa" voor
het aanbieden van een aantal diensten, op voor
waarde dat STET voldoet aan een aantal pres
tatiecriteria die in de overeenkomst bepaald
zijn.

bb) Onderdelen van specifieke regelingen

1 . Bepalingen betreffende het management en de
structuur van IPSP
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vennoot strekken zich ook uit tot het vaststellen

van de prijzen en andere handelsvoorwaarden van
IPSP.

(39 )

Niettegenstaande het voorgaande, kunnen de com
manditaire vennoten een zekere invloed op het
bestuur van IPSP uitoefenen via een permanente
structuur, die uit de volgende comités bestaat:
a ) „ Partners Planning and Policy Review Commit
tee" (hierna „ Review Committee" genoemd )
Dit is opgericht krachtens artikel 7.11 a ) van
de „ Limited Partnership Agreement"; elke ven
noot wijst één lid aan. De beherend vennoot
moet bepaalde maatregelen voorleggen aan het
„ Review Committee", dat het recht heeft deze
bij meerderheid van stemmen goed of af te
keuren. De belangrijkste maatregelen zijn:

— het voor de verkoop van de diensten van
IPSP vaststellen van een prijsbeleid waarmee
beoogd wordt algemene transmissiecapaci
teit op de satellieten te verkopen aan cliën
ten tegen prijzen die lager liggen dan die
welke aan de commanditaire vennoten in

rekening gebracht worden, of de verkoop
van satelliettransmissiecapaciteit aan be
paalde IPSP-vennoten tegen prijzen en voor
waarden die aanzienlijk afwijken van die
welke in het algemeen aan IPSP-vennoten
worden aangeboden of voor hen beschik
baar zijn;
— het besluit van de beherend vennoot om de

begroting met meer dan een bepaald percen
tage te verhogen;
— het goedkeuren van bedrijfsplannen voor
IPSP-diensten betreffende i) de middelen
van IPSP, ii) aanvullende fondsen, en iii ) het
starten van de IPSP-diensten voorafgaand
aan de lancering van de satellieten.
b) „Technical Committee" (artikel 7.15 b ) van de
„Limited Partnership Agreement"). Dit is een

comité voor advies over alle aangelegenheden
die te maken hebben met de technologie en
werking van het IPSP-satellietsysteem en de
transmissienetwerken. Met betrekking tot de
IPSP-diensten moet het met name technische

(37)

De regelingen omvatten in het bijzonder de vol
gende bepalingen:

normen voor de apparatuur en activiteiten aan

(38)

Krachtens artikel 7.01 a ) van de „Limited Partner

c) Krachtens artikel 7.04 van de „ Limited Part

ship Agreement" krijgt de beherend vennoot van
IPSP de volledige en uitsluitende bevoegdheid

nership Agreement" moeten de commanditaire
vennoten zich bij gewone meerderheid van

bevelen.

31 . 12 . 94

(40)

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

stemmen uitspreken over bepaalde belangrijke

moet IPSP krachtens artikel 16.01 b ) van de „ Ca

besluiten van de beherend vennoot die voor de

investering van de commanditaire vennoten
aanzienlijke gevolgen hebben. Dit betreft onder
meer de ontbinding van IPSP, de fusie of con
solidering met een ander bedrijf of lichaam, en
de verkoop van een aanzienlijk gedeelte van de

pacity Agreements" en artikel 21.01 b) van de
„ Contingent Capacity Agreements" de vennoten
een hoeveelheid extra transpondercapaciteit aanbie
den die gelijk is aan die welke de cliënten aangebo
den wordt, met een korting van 10% op de aan de
cliënten aangeboden prijs, en tegen dezelfde overige

activa van IPSP.

voorwaarden .

Om ervoor te zorgen dat OrionSat zich volledig
aan het management van IPSP wijdt, is het de

4. Gebruik door IPSP van satellietcapaciteit waar
voor de commanditaire vennoten een overeen

beherend vennoot krachtens artikel 7.06 van de

„Limited Partnership Agreement" verboden zich
zonder voorafgaande schriftelijke en unanieme toe
stemming van de commanditaire vennoten bezig te

komst gesloten hebben
(43 )

houden met andere zaken dan het bestuur van de

vennootschap. Bovendien mogen noch OrionSat,
noch Orion Network Systems Inc. andere zakelijke
belangen hebben in of zich bezighouden met
andere ondernemingen die rechtstreeks of onrecht
streeks concurrenten van IPSP zijn.

komst op basis van een vaste verbintenis gesloten
hebben, dat wil zeggen krachtens hun respectieve
„ Capacity Agreements", en waarvan deze laatsten
niet in staat zijn voor eigen behoeften gebruik te
maken.

cliënten met IPSP concurreren. Ook staat het hen

vrij te zamen met concurrenten van IPSP of haar
commanditaire vennoten zakelijke belangen te ver
werven in andere ondernemingen of daarin samen
te werken ( artikel 7.06 van de „ Limited Partner

5 . Opstelling van inschrijvingen door IPSP
(44)

ship Agreement" en artikel 7 van de „Agreement
of Principles").
2 . Meestbegunstigingsclausules

De overeenkomsten omvatten een aantal bepalin
gen die worden aangeduid als „meestbegunstigings
clausule", uit hoofde waarvan IPSP garandeert dat
de commanditaire vennoten de gunstigste prijzen
en andere voorwaarden krijgen die IPSP voor ver
gelijkbare capaciteit en/of diensten aan haar cliën
ten aanbiedt. Dergelijke bepalingen zijn opgeno
men in artikel 16.02 van de „ Limited Partnership
Agreement" en voorts in de artikelen 16.01 van de
verschillende „ Capacity Agreements", artikel 21.01
van de „ Contingent Capacity Agreements", als
mede in artikel 4.5 , en artikel 15.1 , van de „ Service
Provision and Distribution Agreement for Italy",
artikel 3.5, van de „ Capacity Sale Agreement for
„ Eastern Europe"", en voorts in artikel 4.4, en
artikel 15.11 van de „ Service Provision Agreement
for „ Eastern Europe"".

Door deze bepalingen geniet IPSP op haar beurt
een vergelijkbare bescherming wat de diensten en
apparatuur betreft die zij bij de vennoten koopt,
zodat zij op een concurrerend kostenniveau kan
functioneren. Deze bescherming bestaat echter niet
in het geval van overeenkomsten tussen een com
manditaire vennoot en Intelsat, Eutelsat, Inmarsat

en binnenlandse satellietsystemen.
3 . Verkoop van satellietcapaciteit tegen een lagere
prijs dan die welke commanditaire vennoten
betalen

(42 )

Indien IPSP satellietcapaciteit wil verkopen of ver
huren aan derden tegen een pro rata-prijs per MHz
per maand die lager is dan de prijs die de comman
ditaire vennoten in de bovengenoemde overeen
komsten overeengekomen zijn aan IPSP te betalen,

Krachtens artikel 8 van de „Agreement of Princip
les" en zolang IPSP een positieve kasstroom („cash
flow") genereert die voldoende is om de dienst op
de preferente schulden te betalen, verplicht IPSP
zich ertoe eerst gebruik te maken van capaciteit
waarvoor de commanditaire vennoten een overeen

De commanditaire vennoten, daarentegen, kunnen
op het gebied van het aanbieden van diensten aan

(41 )
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Indien IPSP een inschrijving openstelt ter waarde
van meer dan 1 miljoen US-dollar en een of meer
commanditaire vennoten een bod doet, respectieve
lijk doen dat wat prijs, ontwerp, prestaties, beta
ling, leveringsschema en andere voorwaarden
betreft niet minder gunstig is dan inschrijvingen
van derden, moet IPSP krachtens artikel 2 van de
„ Preferred Bidders Agreement" na een mogelijke
„ best and final" inschrijvingsronde het contract
aan de commanditaire venno(o)t(en ) gunnen waar
van de inschrijving(en ) aan deze criteria en voor
waarden voldoet, respectievelijk voldoen.
6.

(45 )

De verkoop- en distributievoorwaarden

a ) Algemeen
De verkoop en distributie van de diensten van IPSP
worden centraal gepland en geregeld, maar op
decentrale wijze ten uitvoer gelegd . Voorts worden
de diensten aangeboden tegen uniforme prijzen en
met een uniform kwaliteitsniveau .

(46 )

Aan deze beginselen wordt uitvoering gegeven door
middel van de volgende specifieke bepalingen:
— Het satellietsysteem wordt alleen en uitsluitend
door IPSP beheerd en geëxploiteerd ( artikelen
7.01 en 7.10 van de „ Limited Partnership
Agreement", artikel 8.01 van de „ Capacity
Agreements" en artikel 13.01 van de „ Contin
gent Capacity Agreements");
— De beherend vennoot is verantwoordelijk voor
de verkoop en distributie van de internationale
zakelijke telecommunicatiediensten (artikel 2
van de „Agreement of Principles"); de beherend
vennoot stelt ook alle prijzen voor de diensten
van IPSP vast ( behalve indien dit wettelijk ver
boden is in verband met uitsluitende rechten die

in bepaalde landen aan telecommunicatieorga
nisaties verleend zijn om prijzen vast te stellen).
Voorts wordt de verkoop van diensten centraal
geregeld door de beherend vennoot, maar
wordt deze verkoop hoofdzakelijk verzorgd
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lokatie(s) in Italië, IPSP in beginsel gebruik maken
van onderaanbesteding bij STET voor de levering
van de diensten voor grondoperaties in Italië. De
uiteindelijke beslissing om van deze diensten van
STET gebruik te maken ligt echter in handen van
de cliënt; indien deze de voorkeur eraan geeft de
diensten voor grondoperaties elders te betrekken,
vanwege de kostprijs of om andere redenen, levert
IPSP het pakket diensten zonder de diensten voor
grondoperaties.

door de door de beherend vennoot gekozen
vertegenwoordigende agenten (die commandi
taire vennoten kunnen zijn). Bij contracten met
agenten en distributeurs moet de beherend ven
noot concurrerende prijzen en voorwaarden
bedingen, en moet hij voor dergelijke agenten
prestatiecriteria en streefcijfers bepalen. Ten
slotte worden contracten gesloten in de naam
van IPSP.

— In aanhangsel A van de „Agreement of Princip
les" is bepaald dat, indien IPSP diensten levert
op een grondgebied waar met betrekking tot
het leveren van dergelijke diensten uitsluitende
óf bijzondere rechten gelden, de diensten van
IPSP aan de cliënt zullen worden aangeboden
krachtens een afzonderlijke overeenkomst, die
wordt opgesteld overeenkomstig de op dat
grondgebied geldende wetgeving en wordt
gesloten door de cliënt en de agent van IPSP,
hetgeen in dergelijke gevallen normalerwijze de
nationale telecommunicatieorganisatie zal zijn.

b)

(48 )

STET

het

grondgebied

van

Italië

(47)

Krachtens artikel 2 van de „ Service Provision and
Distribution Agreement for Italy" wordt STET

aangewezen als exclusieve distributeur in Italië,
zolang de Italiaanse telecommunicatie-markt gere
guleerd is ( 1 ).

Bovendien moet IPSP, wanneer het aanbieden van
satellietcapaciteit op Italiaans grondgebied gelibera
liseerd wordt, krachtens de „First Refusal Agree
ment for Italy", STET gedurende een periode van
zestig dagen de mogelijkheid geven de grootscha
lige satellietcapaciteit waar een uitsluitend op Ita
liaans grondgebied gevestigde cliënt om heeft ver
zocht, te leveren, of, indien de cliënt de voorkeur
eraan geeft capaciteit van IPSP te betrekken, die
capaciteit aan IPSP te leveren tegen dezelfde voor
waarden als die welke met de cliënt zijn overeenge

komen. In ieder geval wordt hier gedoeld op de
capaciteit van STET op de satellieten van IPSP.
Deze bepaling is bedoeld om STET de gelegenheid
te bieden de risico's die zij op zich heeft genomen
door een dergelijke verplichting aan te gaan, met
een zekere voorrang te verlangen. De prijs en
voorwaarden van de verhuur of verkoop van satel
lietcapaciteit aan cliënten, ook aan Italiaanse cliën
ten, worden echter bepaald door IPSP.

Specifieke regelingen met betrekking tot

b.l ) Betreffende
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(49 )

Wanneer de Italiaanse markt gedereguleerd wordt,
worden de exclusieve rechten van STET omgezet in
een exclusief recht op de bevordering van de ver
koop van IPSP-diensten in Italië. Aan dit recht is

Ten slotte verplicht IPSP zich krachtens artikel 3.3,
van de „ Service Provision and Distribution Agree
ment for Italy", ertoe verzoeken om inlichtingen
van mogelijke cliënten aan STET door te sturen,
indien deze cliënten om telecommunicatiediensten

verzoeken die tot louter het Italiaanse grondgebied
beperkt blijven.

de voorwaarde verbonden dat STET voldoet aan

bepaalde prestatiecriteria, die in streefcijfers voor
de inkomsten zijn uitgedrukt. Indien STET daar

niet in slaagt en niet alle redelijkerwijs noodzake

lijke maatregelen neemt om daarin binnen achttien
maanden verbetering te brengen, heeft IPSP de
mogelijkheid andere, niet-exclusieve distributeurs
op Italiaans grondgebied aan te wijzen. STET blijft
dan echter een niet-exclusieve distributeur.

b.2 ) Wat de landen betreft die gezamen
lijk worden aangeduid met „ Oost
Europa "
(50)

De betreffende twee overeenkomsten zijn in hoge
mate gelijk aan die met betrekking tot Italië,
behalve dat in dit geval STET wordt aangewezen
als de exclusieve vertegenwoordigende agent van
IPSP voor het aanbieden van de grootschalige IPSP
satellietcapaciteit en haar diensten.

(51 )

Uit hoofde van deze exclusiviteitsovereenkomsten

Harerzijds verbindt STET zich ertoe zich niet bezig
te houden met verkoopbevordering voor IPSP-dien
sten buiten het Italiaanse grondgebied, met uitzon
dering van „ Oost-Europa" (2) (artikel 2.3, van de
„ Service Provision Agreement").

Niettegenstaande de exclusieve rechten van STET
kunnen, na de deregulering van de Italiaanse
markt, IPSP of een van haar agenten, distributeurs
of vennoten diensten leveren in Italië, indien hen
dit verzocht wordt.

Zodra de deregulering een feit is geworden, zal,
indien een in Italië gevestigde cliënt een volledig
pakket internationale zakelijke telecommunicatie
diensten van IPSP wil kopen, waaronder ook dien
sten voor grondoperaties met betrekking tot zijn
( 1 ) Voor de betekenis van de termen „gereguleerd" en „gedere
guleerd" in deze tekst wat Italië betreft, zie overweging 36,
vijfde streepje.
(2) Deze bepaling belet STET evenwel niet zich bezig te houden
met passieve verkoop buiten Italië.

verplichten IPSP en de commanditaire vennoten
zich ertoe, zolang de markt in de betrokken landen
gereguleerd is (en in het eerste jaar na de deregule
ring ervan), zich niet bezig te houden met de
verkoopbevordering van grootschalige satellietca
paciteit (3) die betrokken wordt van IPSP, noch met
de verkoopbevordering van satelliettelecommunica
tiediensten die door IPSP geleverd worden of die in
redelijke mate gelijkwaardig zijn aan de door STET
verkochte IPSP-diensten .

(3) Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing op cliënten
die in „ Oost-Europa" zijn gevestigd, en niet op cliënten
elders, en die capaciteit wensen voor een aantal lokaties,
waaronder één of meer in „ Oost-Europa".
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(52)

IPSP mag echter in deze landen onafhankelijk van
STET grootschalige capaciteit verkopen en het
staat de commanditaire vennoten te allen tijde vrij
satellietcapaciteit die van andere satellietsystemen is
betrokken, internationale zakelijke telecommunica
tiediensten die op andere satellietsystemen aange

— alleen de beherend vennoot van IPSP,
OrionSat, de vereiste machtigingen en ver

boden worden, en satelliettelecommunicatiedien
sten, voor het aanbieden waarvan capaciteit van de
IPSP-satellieten wordt gebruikt, te verkopen, op
voorwaarde dat de diensten niet in redelijke mate
gelijkwaardig zijn aan de door STET verkochte
IPSP-diensten. Een jaar nadat de deregulering in de
betrokken landen verwezenlijkt is, mogen de com
manditaire vennoten voorts aanvullende grootscha
lige satellietcapaciteit die van IPSP is betrokken
en/of diensten die gelijkwaardig zijn aan de door
STET verkochte diensten, aanbieden, mits geen
gebruik wordt gemaakt van een aan IPSP toebeho
rend logo of toebehorende handelsnaam.

vergunning niet toegestaan het beheer ervan
zonder voorafgaande toestemming van FCC
over te dragen en wordt het soort diensten
dat IPSP mag leveren, zeer duidelijk gedefi
nieerd (zie overweging 12 ).

Ten slotte staat het een derde persoon of lichaam
die satellietcapaciteit van IPSP heeft gekocht, te
allen tijde vrij de capaciteit of satelliettelecommuni
catiediensten te verkopen, mits geen gebruik wordt
gemaakt van een aan IPSP toebehorend logo of
toebehorende handelsnaam.

( 53 )

Nr. L 354/83

De exclusieve rechten die STET krachtens die twee

overeenkomsten bezit, zullen blijven gelden zolang
STET aan bepaalde in de overeenkomsten vastge
legde prestatiecriteria voldoet.

gunningen van de FCC en Intelsat heeft om
de satellieten te lanceren en te exploiteren.
Bovendien is het de beherend vennoot
krachtens de voorwaarden van de FCC

— geen van de vennoten van IPSP in bezit is
van de vereiste vergunningen om internatio
nale telecommunicatiediensten te leveren in

alle, binnen de „ footprints" van de satellie
ten vallende landen. Alleen STET en King
ston (naast OrionSat zelf) hebben een ver
gunning om telecommunicatiediensten aan
te bieden, maar die van STET beperkt zich
tot Italië en die van Kingston tot de stad
Huil en omgeving. De andere commandi
taire vennoten ( of hun moederondernemin
gen ) zijn industriële ondernemingen die
actief zijn in verschillende segmenten van de
ruimtevaartmarkt en die niet over de verei

ste vergunningen en ervaring beschikken om
concurrerende

communicatiediensten

aan

andere ondernemingen te leveren ( hoewel
een aantal van hen enige ervaring heeft
opgedaan door eigen interne netwerken te
beheren).

7. Geen opmerkingen van derden
( 54 )

Na de twee bekendmakingen overeenkomstig arti
kel 19 , lid 3 , van Verordening nr. 17, die op
artikel 85 van het EG-Verdrag en op artikel 53 van
de EER-Overeenkomst betrekking hebben, zijn
geen opmerkingen van derden ontvangen.

II. JURIDISCHE BEOORDELING
A. TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN
HET EG-VERDRAG EN ARTIKEL 53, LID 1 , VAN
DE EER-OVEREENKOMST OP IPSP

( 55 )

Op basis van de hieronder uitgewerkte argumenten
dienen de vennoten van IPSP niet als huidige of
potentiële concurrenten op de betrokken markten
waarop IPSP zich zal richten, te worden
beschouwd .

a ) Teneinde zich op de markt te begeven als een
leverancier met eigen faciliteiten, heeft IPSP een
aantal machtigingen en vergunningen moeten
verkrijgen en de financiering, bouw, lancering
en exploitatie van twee satellieten moeten rege
len. Geen van de vennoten wordt in staat

geacht om afzonderlijk aan al deze eisen te
voldoen; zij moeten samenwerken in een onder
neming zoals IPSP. In dit verband zij erop
gewezen dat:

b) Van geen van de IPSP-vennoten kan redelijker
wijze worden verwacht dat deze het voor toe
treding tot de markt vereiste kapitaal investeert
en het aan deze investering verbonden aanzien
lijke risico op zich neemt. De zeer hoge toetre
dingsdrempels, de sterke positie van de
bestaande telecommunicatieorganisaties op de
telecommunicatiemarkt en van de ISO's op de
satelliettransmissiemarkt, de betrokken geavan
ceerde technologie, de aanzienlijke kans op
mislukken die inherent is aan projecten in de
ruimte en het brede geografische gebied dat
wordt bestreken, maken te zamen met de
vereiste bedragen en de sterke onderhandelings
positie van cliënten ( met name de grote multi
nationale ondernemingen) deze onderneming
zeer riskant. Gezien het bovenstaande is het

vanuit een economisch oogpunt niet realistisch
ervan uit te gaan dat een van de vennoten de
markt alléén zou betreden.

c ) Ten aanzien van de verkoop en distributie lijkt
het beginsel van uniforme prijzen en andere
voorwaarden op verschillende grondgebieden,
te zamen met de gedecentraliseerde tenuitvoer
legging van deze verkoop bovendien te kunnen
voorzien in de behoefte aan wereldwijde tele
communicatiediensten op een „ one-stop-shop
ping and billing"-basis van cliënten met filialen
of dochterondernemingen die geografisch ge
spreid zijn.
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De levering van dergelijke diensten wordt niet
voldoende gegarandeerd door de bestaande

B.

bilerale overeenkomsten tussen telecommunica

tieorganisaties, uit hoofde waarvan elke tele
communicatieorganisatie haar eigen faciliteiten
in eigen land levert. Dit betekent dat elke
nationale telecommunicatieorganisatie afzon
derlijk de prijs voor haar gedeelte van het
netwerk bepaalt, afzonderlijk een overeenkomst
met de cliënt afsluit en afzonderlijk voor een
pakket diensten factureert dat, gezien de ver

( 59)

— Het feit dat STET wordt aangewezen als de
exclusieve distributeur van de IPSP-diensten in

ken netwerken, vaak niet op alle betrokken
grondgebieden uniform is. Het resultaat van
een zodanig opgezet gecombineerd netwerk is

Italië zolang de Italiaanse markt is gereguleerd.
Deze bepaling is slechts een weerspiegeling van
het feit dat STET volgens Italiaans recht nog
steeds exclusieve rechten heeft op een aantal
terreinen waarop IPSP zich zal richten. Zelfs

nationale netwerk. Bovendien worden met de

indien de overeenkomst niet zou bestaan, zou
dus geen enkele andere onderneming in staat
zijn geweest om de IPSP-diensten in Italië te

exploitatie verband houdende zaken zoals kwa

distribueren .

liteitscontrole, correctie van fouten en klanten
service eveneens afzonderlijk uitgevoerd.
Nationale

TO 's

worden

zich

steeds

— Bepalingen betreffende de benoeming van STET
als exclusieve vertegenwoordigende agent in
„Oost-Europa" buiten Oostenrijk. Aangezien
deze landen buiten de Gemeenschap en de EER
vallen, hebben deze bepalingen geen merkbaar

meer

bewust van het belang van de markt voor
internationale zakelijke telecommunicatie en
van de problemen die uit de beschreven situatie
voortvloeien. Zoals weergegeven, trachten zij
de problemen op te lossen door samenwerk
ingsverbanden te vormen met andere TO's om
dergelijke diensten aan te bieden (en meestal
om andere zaken te doen). Een aantal hiervan

is reeds bij de Commissie aangemeld.

De oprichting en totstandbrenging van IPSP als
nieuwe concurrent zal naar verwachting leiden tot
verscherping van de concurrentie in een snel
groeiend segment van de telecommunicatiemarkt,
dat tot voor kort voor ondernemingen met exclu
sieve rechten was gereserveerd . Hierdoor wordt
bijgedragen tot verhoging van het tempo waarin
nieuwe en uniforme diensten aan de cliënten wor

den aangeboden en verbetering van de prijs en
prestaties ervan.

De invloed op de markt voor grootschalige satel
liettransmissiecapaciteit zal naar verwachting posi
tief en ook betrekkelijk groot zijn, met name
omdat de oprichting van IPSP de oprichting bete
kent van een particuliere leverancier van capaciteit
van de ruimtesector die een alternatief vormt voor

de bestaande, zeer sterke ISO's en voor de natio
nale systemen die in handen zijn van de nationale
telecommunicatieorganisaties. IPSP betekent dus
een uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor
leveranciers van diensten die capaciteit van de
ruimtesector wensen .

(58 )

De volgende bepalingen vallen buiten het toepas
singsgebied van zowel artikel 85, lid 1 , van het
EG-Verdrag als artikel 53 , lid 1 , van de EER

schillende technische kenmerken van de betrok

daarvan bepaald door hetgeen ondersteund
wordt door het minst presterende betrokken

(57)

TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 VAN HET EG
VERDRAG EN ARTIKEL 53 VAN DE EER-OVER
EENKOMST OP DE CONTRACTUELE BEPALIN
GEN

Overeenkomst:

zo sterk als de zwakste schakel ervan en dus
worden het aantal diensten en de kenmerken

(56)
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De slotsom luidt dat de tenuitvoerlegging van IPSP,
een van de eerste particuliere ondernemingen die

effect in de EER.

(60)

De volgende bepalingen dienen te worden aange
merkt als zijnde geen merkbare beperkingen van de
mededinging:
— Wat de overeenkomsten betreft die betrekking
hebben op Italiaans grondgebied, is het exclu
sieve recht dat aan STET wordt toegekend om
de verkoop van de IPSP-diensten te bevorderen,
als deregulering eenmaal haar beslag heeft
gekregen, geen merkbare beperking van de
mededinging omdat:
a ) de IPSP-diensten zijn per definitie interna
tionaal, zodat Italiaanse klanten via hun
dochtermaatschappijen of installaties buiten
Italië een overeenkomst kunnen sluiten voor

dezelfde diensten met agenten of distribu
teurs die buiten Italië zijn gevestigd;
b) potentiële klanten voor de IPSP-diensten
zijn grote ondernemingen die vaak installa
ties hebben in meer landen;

c) aangezien de enige overblijvende exclusivi
teit na liberalisatie zal zijn het recht om de
verkoop van de IPSP-diensten in Italië te
bevorderen, zullen andere IPSP agenten en
distributeurs dan STET vrij zijn om de
IPSP-diensten in Italië te verkopen;
d) het is STET niet verboden om met concur
renten van IPSP zaken te doen, en

tot de zich ontwikkelende telecommunicatiemarkt

e) van het allergrootste belang is het feit dat

toetreedt, buiten het toepassingsgebied van zowel
artikel 85, lid 1 , van het EG-Verdrag als van
artikel 53 , lid 1 , van de EER-Overeenkomst valt.

het marktaandeel van IPSP in de beide

betrokken markten naar verwachting onder
de 5 % zal liggen.
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— Ten aanzien van de overeenkomsten betreffende

markten en in het bijzonder de aanwezigheid
van sterke bestaande ondernemingen, elke
interpretatie waarmee misbruik wordt gemaakt
van deze bepalingen, uitgesloten, wil de onder
neming erin slagen een plaats te verwerven op
de markten waarop zij zich zal richten.

het Oostenrijks grondgebied, geldt dezelfde
redenering als voor het Italiaanse grondgebied.
Bovendien zijn de exclusieve rechten die STET
geniet als agent voor IPSP beperkter dan de
rechten die zij ten aanzien van Italië heeft {zie
overwegingen 51 , 52 en 53 ), daar IPSP zich

rechtstreeks tot cliënten mag richten èn de
commanditaire vennoten capaciteit en/of dien
sten die zijn betrokken van andere satellietsyste
men en zelfs diensten waarvoor gebruik wordt
gemaakt van satellietcapaciteit die van IPSP is
betrokken, mogen verkopen.
( 61 )

Om de volgende redenen is de Commissie tot de
slotsom gekomen dat de hieronder nader uiteenge
zette bepalingen weliswaar de handelingsvrijheid
van de vennoten beperken maar rechtstreeks ver
band houden met en onmisbaar zijn voor IPSP en
niet verder gaan dan hetgeen voor de oprichting en
exploitatie van IPSP noodzakelijk is . Derhalve die
nen deze bepalingen krachtens de mededingingsre
gels van het EG-Verdrag en de EER-Overeenkomst
behandeld te worden als nevenrestricties .

a ) Het concurrentiebeding is een nevenrestrictie,
omdat het alleen betrekking heeft op de behe
rend vennoot en een logisch gevolg is van de
uitsluitende verantwoordelijkheid die aan de
beherend vennoot is toegekend. Het concurren

tiebeding is bedoeld om ervoor te zorgen dat de
beherend vennoot zich volledig aan het mana
gement van de zaken van IPSP wijdt. Zoals in
het voorgaande weergegeven staat het de com
manditaire vennoten vrij met IPSP te concurre
ren .

b ) De „ meestbegunstigingsclausules" zijn neven
restricties, daar deze bedoeld zijn om ervoor te
zorgen dat IPSP elke commanditaire vennoot,
die gewoonlijk tevens een cliënt van IPSP zal
zijn, op gelijke wijze (maar niet tegen gunsti
gere voorwaarden) behandelt als de andere
commanditaire vennoten en in het bijzonder als
derde cliënten die niet in IPSP hebben geïnves
teerd .

c) De voorkeur die IPSP krachtens de „Preferred
Bidders Agreement" aan commanditaire venno

ten bij bepaalde, door IPSP opengestelde
inschrijvingen, dient te geven, kan eveneens als
een nevenrestrictie worden beschouwd, daar
een bepaalde bevoorrechting van de commandi
taire vennoten normaal lijkt in ruil voor de
omvangrijke bedragen die zij in de onderne

ming hebben geïnvesteerd en in aanmerking
genomen dat de meeste van hen zelf actief zijn
in verschillende segmenten van de ruimtevaart
markt en dus het soort uitrusting vervaardigen
dat IPSP nodig heeft. Er zij tevens op gewezen
dat de tekst van de bepaling de commanditaire
vennoten geen voordelen biedt ten aanzien van

prijzen of andere voorwaarden en dus naar
verwachting geen merkbare beperkingen met
zich zal brengen die van invloed zijn op de
concurrentiepositie van derden. In ieder geval
lijkt, gezien de structuur van de betrokken

Nr. L 354/85

(62)

Nevenrestricties dienen te zamen met de opgerichte
onderneming te worden beoordeeld. Aangezien
geconcludeerd is dat IPSP niet binnen het toepas
singsgebied van artikel 85 , lid 1 , van het EG
Verdrag en van artikel 53 , lid 1 , van de EER
Overeenkomst valt, geldt dit ook voor de hierbo
ven nader uiteengezette bepalingen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Op basis van de gegevens die haar bekend zijn, bestaat er
voor de Commissie geen aanleiding om krachtens arti
kel 85 , lid 1 , van het EG-Verdrag en artikel 53 , lid 1 , van
de EER-Overeenkomst op te treden tegen de aangemelde
overeenkomsten betreffende de oprichting van de onder
neming International Private Satellite Partners, hierna
„IPSP" genoemd.
Artikel 2

Op basis van de gegevens die haar bekend zijn, bestaat er
voor de Commissie geen aanleiding om krachtens arti
kel 85 , lid 1 , van het EG-Verdrag en artikel 53 , lid 1 , van
de EER-Overeenkomst op te treden tegen : het concurren
tiebeding voor de beherend vennoot in artikel 7.06 van
de „Limited Partnership Agreement", de „meestbegunsti
gingsclausules" van artikel 16.02 van de „ Limited Part
nership Agreement"; artikel 16.01 van de verscheidene
„ Capacity Agreements", artikel 21.01 van de „ Contin
gent Capacity Agreements", artikel 4.5 en artikel 15.1 ,
van de „ Service Provision and Distribution Agreement for
Italy", artikel 3.5, van de „ Capacity Sale Agreement for
„ Eastern Europe"" en artikel 4.4, en artikel 15.11 , van
de „ Service Provision Agreement for „ Eastern Europe"",
de aan de commanditaire vennoten krachtens artikel 2

van de „Preferred Bidders Agreement" te geven voorkeur;
het aanwijzen van STET als exclusieve distributeur van
IPSP in Italië krachtens artikel 2 van de „ Service Provi
sion and Distribution Agreement for Italy"; en het aan

wijzen van STET als exclusieve vertegenwoordigende
agent van IPSP krachtens artikel 2 van de „Representa
tive Agent Agreement for the Sale of Satellite Capacity in
„ Eastern Europe "" en artikel 2 van de „ Service Provision
and Representative Agent Agreement for „Eastern
Europe"".
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot:
International Private Satellite Partners, L.P.
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA
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Rockville

Orion Network Systems
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville, Maryland 20850

Maryland 20850

USA

Orion Satellite Corporation
2440 Research Boulevard, Suite 400
USA

STET — Società Finanziaria Telefonica per Azioni
British Aerospace Communications Inc.
Suite 500, 13873 Park Center Road
Herndon, Virginia 22071
USA

Corso d'Italia 41
1-00198 Roma

Trans-Atlantic Satellite, Inc.
do Nissho Iwai American Corporation
1211 Avenue of the Americas

COM DEV Satellite Communications Ltd .
155 Sheldon Drive

Cambridge, Ontario NIR 7H6
Canada

New York, N.Y. 10036
USA

General Dynamics Commercial Launch Services, Inc.
9444 Balboa Avenue

San Diego, California 92123
Kingston Communications International Limited
Telephone House

USA

Carr Lane

UK-Hull HUI 3RE

Gedaan te Brussel, 15 december 1994.
MCN SAT U.S., Inc.

do Matra Aerospace, Inc.

1735 Jefferson Davis Highway
Suite 810

Arlington, Virginia
USA

Voor de Commissie
Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 december 1994

inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag
(IV/33.863 — Asahi/Saint Gobain)
( Slechts de teksten in de Engelse en de Franse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

( 94/896/EG )

overgedragen, hetgeen voorwerp is van een afzon
derlijke licentie- en technische-bijstandovereen
komst, en dat deze dochteronderneming wereld
wijd de licentiegever voor deze technologie zal

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari
1962, eerste verordening over de toepassing van de
artikelen 85 en 86 van het Verdrag (*), laatstelijk gewij
zigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
en met name óp de artikelen 2, 4, 6 en 8 ,

zijn.

B. Partijen

(2 )

Gezien de op 3 januari 1991 overeenkomstig artikel 4
van Verordening nr. 17 gedane aanmelding door Saint
Gobain Vitrage International, Courbevoie, Frankrijk, en
Asahi Glass Company Ltd, Tokio, Japan, betreffende de
op 30 maart 1990 gesloten en op 7 december 1992
gewijzigde overeenkomst tot oprichting van een gemeen
schappelijke dochteronderneming, alsmede voor de licen
tie- en technische-bijstandovereenkomst en de licentie

SG is onderdeel van het op uiteenlopende gebieden
actieve Franse concern Saint Gobain, dat zeven
divisies heeft, waaronder vlakglas, keramiek voor
industrieel gebruik en isolatie en bouwmaterialen.
De omzet van het Saint Gobain-concern bedroeg in
1990 69 miljard Ffr., waarvan 12,724 miljard Ffr.
in de divisie vlakglas .

AG behoort tot de Japanse Asahi Glass Group, die
meer dan 29 dochterondernemingen en filialen
buiten Japan heeft, waaronder Glaverbel, Maasglas
en Splintex in Europa . Deze onderneming is een
belangrijke internationale leverancier van glaspro

overeenkomsten,

Gezien de bekendmaking van het essentiële gedeelte van
de aangemelde overeenkomsten ( 2 ) overeenkomstig arti
kel 19 , lid 3 , van Verordening nr. 17.

dukten, chemicaliën en keramiek. De wereldomzet

bedroeg in 1990 8 177 miljoen US-dollar en de
verkoop van glas en aanverwante produkten in
1989 ongeveer 3 298 miljoen US-dollar.

Na raadpleging van het Raadgevend Comité voor mede
dingingsregelingen en economische machtsposities,
Overwegende hetgeen volgt:
I.

DE FEITEN

A. De procedure
(1)

Bij schrijven van 3 januari 1991 hebben Saint
Gobain ( SG) en Asahi (AG) een aantal tussen hen
gesloten overeenkomsten tot oprichting van een
gemeenschappelijke dochteronderneming voor ge
zamenlijk onderzoek en ontwikkeling van tweela
genprodukten, tweelagentechnologie en kunststof
lagen voor tweelagenprodukten, het bouwen van
proeffabrieken en het gezamenlijk produceren van
deze kunststoflagen aangemeld.

In de overeenkomst betreffende de gemeenschappe
lijke dochteronderneming is bepaald dat de tweela
gentechnologie waarvan SG en AG eigenaar zijn,
exclusief aan deze dochteronderneming wórdt
(^ PB nr. 13 van 21 . 2. 1962, blz. 204/62 .
(2) PB nr. C 111 van 21 . 4. 1993 , blz. 6 .

C. Het produkt

(3 )

Onderwerp van de overeenkomsten is onderzoek
en ontwikkeling (O & O ) op een betrekkelijk
nieuw gebied: tweelagentechnologie en daarvan
afgeleide produkten.
Tweelagenprodukten worden gekenmerkt door een
constructie van glas en kunststof die ontstaat door
op een laag mineraal glas een of meer lagen
kunststof aan te brengen, waarvan ten minste één
laag mechanische energie absorbeert en ten minste
één laag uit polyurethaan bestaat. Tweelagenpro
dukten zijn vooral bestemd voor veiligheidsglas ten
behoeve van a ) middelen voor vervoer over de weg
(voor-, zij - en achterruiten ) en b ) de bouwnijver
heid .

Kunststoflaag voor tweelagenprodukten betekent
hier: iedere in tweelagenprodukten verwerkte laag
kunststof.

Tweelagentechnologie wil hier zeggen: alle oc
trooien en know-how voor alle aspecten van ont
werp, produktie en gebruik van tweelagenproduk
ten, inclusief:
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Aangenomen wordt dat chemische fabrikanten als
Du Pont en Monsanto aan de ontwikkeling van
kunststoflagen voor tweelagenprodukten zullen
gaan werken. Verder schijnen fabrikanten van ori

a) ontwerp, definitie, samenstelling en specificatie
van tweelagenprodukten;

b) de daarmee verband houdende evaluatieproce
dures;

c) ontwerp, definitie, samenstelling, specificatie en
produktie van alle onderdelen van tweelagen
produkten, met uitzondering van de in de defi
nitie van tweelagenprodukten genoemde laag
mineraal glas, maar met inbegrip van de behan
deling en aanpassing van de laag mineraal glas
specifiek ten behoeve van ontwerp, definitie,
samenstelling, specificatie of produktie van
tweelagenprodukten;
d) de fabricatieprocessen voor tweelagenproduk
ten, waaronder het aanbrengen van lagen en de
afwerking;

e) processen en technieken betreffende de toepas
sing en het gebruik van tweelagenprodukten.
(4)

Het tweelagenprodukt van partijen is aanvankelijk
vooral voor de automobielindustrie bestemd, voor
namelijk als veiligheidsglas voor voorruiten en
mogelijk ook voor zij- en achterruiten. De poten
tiële afnemers van het nieuwe produkt zijn der
halve de autofabrikanten.

Momenteel wordt als veiligheidsglas in auto's over
wegend gehard en/of gelaagd glas gebruikt, waarbij
gelaagd glas vaker voor de voorruit en gehard glas
vaker voor de zij - en achterruiten wordt gebruikt.
De belangrijkste overwegingen van de autofabri
kanten bij dé keuze van een veiligheidsglasprodukt
zijn (niet noodzakelijk in deze volgorde) ontwerp
flexibiliteit, gewichtsbesparing, prijs en veiligheid.
Als voordelen van een op urethaan gebaseerd twee
lagenprodukt ten opzichte van conventioneel
gehard glas voor de vervaardiging van voorruiten
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ginele onderdelen voor auto's en glasfabrikanten
reeds met de ontwikkeling van tweelagenvoorruiten
bezig te zijn.

De ontwikkeling van kunststofruiten (dus zonder
glas) is momenteel gaande; deze hebben voordelen
die met de voordelen van tweelagentechnologie
vergelijkbaar zijn.

(6)

Gelaagd glas wordt in de autoindustrie en de
bouwnijverheid gebruikt als veiligheidsglas. Beide
partijen hebben belangrijke activiteiten op de ver
scheidene markten van veiligheidsglas. Aangezien
tweelagenprodukten voornamelijk gericht zijn op
de markt van veiligheidsglas voor auto's, waar de
mededingingsomstandigheden sterk verschillen van
die van de markt van glas voor de bouwnijverheid,
wordt eerstgenoemde markt in het kader van dit
onderzoek beschouwd als de relevante markt.

De belangrijkste producenten van veiligheidsglas
voor auto's in Europa zijn, in deze volgorde, SG,
Pilkington en Glaverbel. De belangrijkste produ
centen in de wereld zijn AG, SG, Pilkington, Ford
Glass, Societa Italiana Vetro ( SIV), PPG en Nippon
Sheet Glass.

Marktaandeel Marktaandeel
1990
1993

Europese markt
Saint-Gobain

[. .'.]

[. . .]

Pilkington

[. . .]

(Pilkington
gp-) O

worden beschouwd :

[. . .]

[. . .]

[. . .]

siv

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

— gewichtsbesparing (tot 2,5 kilo per vierkante
meter voor tweelagenvoorruiten);

PPG
Glaverbel-Splin
tex (Asahi )
Guardian
Soliver

[. . .]
[. . .]
[. . .]

[. . .]
[. . .]
[. . .]

— ontwerp-flexibiliteit.

Wereldmarkt

— betere bescherming (stootbestendiger);
— sterker oppervlak (meer vlekafstotend en kras
bestendiger);
— geringere optische vertekening;

D. De markt

(5)

(Marktaan
deel 1994 )

Voorafgaande voorwaarde voor de ontwikkeling
van een nieuwe technologie is de keuze van een
bepaald O & O-traject, dat van de beschikbare
kennis en de inschatting van de kans op succes van
de verschillende theoretisch mogelijke produktielij
nen afhangt.
De O & O is er vooral op gericht de geschiktste
kunststoflaag te vinden. De lijn die SG en AG
besloten te gebruiken, wordt in de overeenkomst
tot oprichting van de gemeenschappelijke dochter
onderneming gedefinieerd en wordt gekenmerkt
door gebruik van een bepaald type polyurethaan
laag.

1 9 92

Asahi Glass
Saint-Gobain

[. . .]
[. . .]

. .]
[. . .]

Pilkington

[. .

[. . .]

SIV
Ford Glass
PPG

[. . .]
[. . .]
[. . .]

[. . .]
[. . .]
[. . .]

[. .

[. . .]
[. . .]

Nippon Sheet
Glass
Guardian
Overigen

[. . .]

( ) Pilkington verwierf in 1993 een 50%-aandeel in SIV.
Bron: [. . .] Vierkante haken duiden aan dat gegevens zijn wegge
laten overeenkomstig artikel 21 , lid 7, van Verordening
nr. 17 betreffende het zakengeheim.
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( 7)

De ontwikkeling van de markt van veiligheidsglas
is nauw verbonden met die van de produktie van
auto's en de hoeveelheid daarbij benodigd glas ( die
in de loop der tijd kan veranderen met het ontwerp

a) De overeenkomst tot oprichting van een

gemeenschappelijke dochteronderneming
(9)

van auto's ).

van de dochteronderneming genoemd :

— de bevordering van de samenwerking tussen SG
en AG bij de ontwikkeling van tweelagenpro
dukten en -technologie;
— de overname van alle uitsluitende licenties op
het gebied van tweelagentechnologie die SG en
AG in eigendom of gebruik hebben, en beheer
van alle rechten op door partijen ontwikkelde
of verworven tweelagentechnologie;

Het is niet eenvoudig uitspraken te doen over de
toekomstige ontwikkeling van de markt, noch over
de vraag of tweelagenglas het traditionele veilig
heidsglas zal gaan vervangen. In de nabije toe
komst zal het waarschijnlijk naast traditioneel glas
worden aangeboden, en dan alleen voor nieuwe
automodellen. Het uiteindelijke produkt kan in de
hele Gemeenschap en zelfs over de hele wereld

— het optreden als uitsluitende wereldwijde licen
. tiegever en overdrager van tweelagentechnolo
gie aan iedereen, met inbegrip van SG en AG.

worden verkocht.

De dochteronderneming zal zelf geen O &: O
verrichten en evenmin tweelagenprodukten ontwik
kelen of verkopen, maar belast zijn met de coördi
natie van ontwikkeling en onderzoek tussen par
tijen. Het gezamenlijk O & O omvat de bouw en
exploitatie van proeffabrieken die dienen om de
techniek van de produktie en vervaardiging van de
kunststoflagen voor tweelagenprodukten verder te
ontwikkelen .

( 10 )

E, De aangemelde overeenkomsten
(8)

Het eerste stadium wordt gevormd door een geza
menlijk O & O-programma en de door de gemeen
schappelijke onderneming uit te voeren bouw van
twee proeffabrieken voor de produktie van de
dubbele kunststoflaag. De eerste is bestemd voor
O & O , alsmede de voorbereiding van de marktin
troductie, en zal in Japan worden gevestigd. De
tweede zal hoogstwaarschijnlijk in Europa worden
gebouwd, wanneer voldoende aannemelijk is dat
voor het produkt een markt van voldoende
omvang bestaat. De definitieve vestigingsplaats zal
op basis van de ontwikkeling van de markt worden
gekozen.

Het tweede stadium gaat in op het moment dat
met de commerciële vervaardiging van tweelagen
produkten op de gemeenschappelijke markt wordt
begonnen . Normaal gesproken valt dit samen met
het tijdstip van ingebruikname van de tweede
proeffabriek.
( 11 )

In de overeenkomst is bepaald dat niets de onder
linge concurrentie tussen SG en AG bij de vervaar
diging, marketing of verkoop van tweelagenpro
dukten in de weg staat. Partijen mogen echter geen
andere fabriek voor de produktie van de dubbele
kunststoflaag bouwen voordat de eerste en tweede
proeffabriek gereed zijn, en hun bestaande capaci
teit niet uitbreiden zonder voorafgaande toestem
ming van de andere aandeelhouder.

( 12 )

Partijen hebben hun overeenkomst op 7 december
1992 zo gewijzigd , dat deze eindigt na een periode
van vijf jaar die ingaat op het tijdstip waarop de

gemeenschappelijke onderneming, voor zover deze
technieken toepassingen hebben op het gebied van
het ontwerp, de produktie, de vervaardiging of het
gebruik van tweelagenprodukten. Nieuwe tweela
gentechnieken die na dit programma door SG of
AG ontwikkeld worden, worden in exclusieve
licentie gegeven aan de gemeenschappelijke onder

neming, met uitzondering echter van belangrijke
vernieuwingen . De gemeenschappelijke onderne
ming is de wereldwijde licentiegever van deze tech
nieken voor zowel AG/SG als geïnteresseerde der
den .

De samenwerking zal twee stadia omvatten, te
weten i ) gemeenschappelijk O &c O en ii ) gemeen
schappelijke industriële exploitatie van de resulta
ten daarvan .

SG en AG zijn overeengekomen om samen te
werken bij de verdere ontwikkeling van tweelagen
produkten en -technologie voor commercieel
gebruik en om de produktie, marketing en distribu
tie van deze produkten te bevorderen. Te dien
einde zijn partijen overeengekomen hun reeds
bestaande en toekomstige O & O-resultaten op het
gebied van tweelagentechnologie te delen en een
gemeenschappelijke dochteronderneming op te
richten. Partijen hebben alle tweelagentechnieken
waarover zij beschikken in exclusieve licentie aan
deze dochteronderneming gegeven. Deze onderne
ming zal eigenaar of exclusieve licentiehouder zijn
van alle tweelagentechnieken die AG of SG of door
deze ondernemingen gecontroleerde bedrijven in
het kader van het O & O-programma verwerven
of gezamenlijk ontwikkelen. Indien SG of AG of
door deze ondernemingen gecontroleerde bedrijven
buiten dit programma om tweelagentechnieken
ontwikkelen of verwerven, blijven de rechten op
deze technieken het eigendom van elke afzonder
lijke partner of dochteronderneming, maar wordt
hiervoor een exclusieve licentie verleend aan de

Met deze overeenkomst wordt een gemeenschappe
lijke dochteronderneming naar Nederlands recht

opgericht, die gezamenlijk door SG en AG wordt
bestuurd en waarin zij volledige zeggenschap heb
ben. In de overeenkomst worden als doelstellingen

In 1990 werden in Europa 13 miljoen auto's
vervaardigd . Indien in elke auto gemiddeld vier
vierkante meter veiligheidsglas is verwerkt, is de
omvang van de potentiële markt ongeveer 52 mil
joen vierkante meter. Uitgaande van gemiddelde
kosten van 80 US-dollar aan veiligheidsglas per
auto, vertegenwoordigt deze markt een waarde van
ongeveer 1 040 miljoen US-dollar.

Gelet op de vraagzijde van de markt van veilig
heidsglas, die bestaat uit fabrikanten van personen
en vrachtauto's, bussen, alsook treinrijtuigen,
strekt de geografische referentiemarkt zich ten min
ste tot de hele Gemeenschap uit. Autofabrikanten
kopen vaak glas van leveranciers in andere Lid
Staten, en de hogere toegevoegde waarde van dit
glas betekent dat vervoerkosten een relatief gering
percentage van de produktiekosten uitmaken.

Nr. L 354/89

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 354/90

tweede proeffabriek van de gemeenschappelijke
onderneming met commerciële produktie begint,
doch ten laatste op 7 december 2005 , en dat de
gemeenschappelijke onderneming op dat moment
zal worden ontbonden. Bij de ontbinding van deze
onderneming nemen partijen alle nodige maatrege
len om ervoor te zorgen dat zij elk toegang hebben
tot de technologie die eigendom is van de gemeen
schappelijke onderneming en bepalen zij onafhan
kelijk hoe de daarmee verbonden intellectuele
eigendomsrechten of „ know-how" in de toekomst
zullen worden geëxploiteerd.

het Verdrag op groepen onderzoek- en ontwikke
lingsovereenkomsten {*) kunnen in bepaalde geval
len in aanmerking komen voor een individuele
ontheffing. Hierbij wordt met name rekening
gehouden met de mededingingsvoorwaarden op de
relevante produktmarkt en met de bijzondere ken
merken van de vervaardiging van technisch geavan
ceerde produkten.

A. Overeenkomst tussen ondernemingen
( 15 )

b ) Aanvullende overeenkomsten

( 13)

Licentie -

en

technische-bijstandover

eenkomst

Op grond van deze overeenkomst verlenen SG en
AG (licentiegevers ) aan de gemeenschappelijke
dochteronderneming (licentienemer) een uitslui
tend, niet-overdraagbaar recht van gebruik en
onderlicentieverlening van alle in licentie gegeven
octrooien en „ know-how" („ de in licentie gegeven
technologie") voor alle toepassingen op hét gebied
van ontwerp, produktie, vervaardiging of aanwen
ding van tweelagenprodukten. De licentiegevers
mogen de in licentie gegeven technologie slechts
krachtens een tussen de dochteronderneming en elk
van hen gesloten licentieovereenkomst voor deze
toepassingen aanwenden. De licentiegevers behou
den echter het recht om deze technologie voor alle
andere toepassingen te gebruiken.
( 14)

Licentieovereenkomsten

De licentieovereenkomsten worden gesloten tussen
de gemeenschappelijke dochteronderneming (als
licentiegever) enerzijds en SG/AG of derden (als
licentiehouders) anderzijds. De licentiegever ver
leent de licentiehouder een niet-uitsluitend, niet
overdraagbaar recht om tweelagenprodukten te
ontwerpen, te vervaardigen, te gebruiken en te
verkopen en de in licentie gegeven technologie toe
te passen. De licentiehouder mag deze technologie
niet voor andere toepassingen dan tweelagenpro
dukten gebruiken.
De aanmelding van 3 januari 1991 ging slechts
vergezeld van een voorbeeld van de tussen de
dochteronderneming en SG of AG gesloten licentie
overeenkomsten.

II. JURIDISCHE BEOORDELING

Artikel 85 , lid 1

In artikel 85, lid 1 , van het Verdrag worden als
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
verboden alle overeenkomsten en onderling afge
stemde gedragingen tussen ondernemingen welke
de handel tussen de Lid-Staten kunnen beïnvloeden

en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt
wordt verhinderd, beperkt of vervalst.
Overeenkomsten tussen ondernemingen die niet
voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot
het marktaandeel van Verordening (EEG) nr. 418/

SG en AG zijn ondernemingen in de zin van
artikel 85, lid 1 , en de overeenkomst tot oprichting
van de gemeenschappelijke onderneming, de licen
tie- en technische-bij standovereenkomst en de
licentieovereenkomsten zijn overeenkomsten in de
zin van dat artikel .

B. Beperkingen van de mededinging
( 16)

Beide partijen hebben een sterke positie in de
glassector in het algemeen en in de markt van
veiligheidsglas voor auto's in het bijzonder. Beide
concurreren op deze markt in de Gemeenschap en
in de gehele wereld.
Wat de produkten betreft waarop het O & O
betrekking heeft, stellen partijen geen concurrenten
te zijn omdat i) SG haar onderzoeksinspanningen
tot op heden grotendeels in Europa concentreerde
terwijl AG zich tot de Japanse markt beperkte, en
ii) geen van beide de markt onafhankelijk van de
ander kon betreden, hetgeen vooral voor AG geldt
vanwege de octrooien die SG voor Europa bezit.
De Commissie deelt deze mening niet. Ten eerste
zijn partijen grote concurrenten op de relevante
markt van veiligheidsglas voor auto's waarop hun
O &C O voornamelijk is gericht. Ten tweede is de
Commissie wat de aangemelde samenwerking op
het gebied van O 8c O betreft, van mening dat
partijen deze projecten ook afzonderlijk zouden
kunnen verwezenlijken. AG en SG hebben ieder
een eigen proeffaciliteit voor de produktie van
kunststoflagen en een experimentele produktielijn
voor tweelagenprodukten. Hoewel nog wezenlijk
O & O nodig is om verkoop van tweelagenpro
dukten commercieel mogelijk te maken, hebben
zowel AG als SG hun respectieve potentiële afne
mers reeds monsters voor voorlopige technische
evaluatie gegeven.

Het tweelagenprodukt, vooral dat voor de sector
veiligheidsglas voor auto's, is geen homogeen pro
dukt. Kunststof kan op veel manieren op het glas
worden aangebracht en het produktieproces van
laag en glas kan enorm variëren. De kunststoflaag
kan veel verschillende vormen aannemen en een

polyurethaanlaag is daarbij slechts één techniek.
Gegeven de onderzoek- en ontwikkelingsmiddelen
van zowel AG als SG is de Commissie van mening
dat elke partij zelf een eigen procédé of kunststof
laag zou hebben kunnen ontwikkelen.

85 van de Commissie van 19 december 1984

betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van

31 . 12 . 94

(') PB nr. L 53 van 22 . 2 . 1985 , blz. 5 .

31 . 12 . 94

( 17)

In wezen blijven partijen gescheiden werken aan
O & O van de bewuste produkten. Gezamenlijk

(20 )

Bij . de ontbinding van de gemeenschappelijke
onderneming nemen de partijen alle noodzakelijke
maatregelen en verlenen zij elkaar met name
wederzijdse licenties om ervoor te zorgen dat elke
partij het recht heeft op het voortgezette en
royalty-vrije gebruik van alle tweelagentechnieken
die het eigendom zijn van de gemeenschappelijke
onderneming, de andere partij of van beide partijen
gezamenlijk, zulks echter met uitzondering van
ingrijpende innovatie .

(21 )

Elk der partijen heeft voor ten minste tien jaar en
uiterlijk tot 7 december 2005 afstand gedaan van
de mogelijkheid van afzonderlijke initiatieven en
derhalve van de mogelijkheid tot verwerving van
een concurrentievoordeel op de andere partij, ook
al zal het eindprodukt (tweelagen-veiligheidsglas )
individueel door elke partij vrij en concurrerend, in

O & O wordt echter in het kader van een door de

dochteronderneming gecoördineerd programma
met jaarlijkse doelstellingen en specifieke taken
uitgevoerd. Hierdoor kan iedere partner van de
door de ander geboekte vooruitgang op de hoogte
blijven en kunnen besluiten over O &; O gemeen
schappelijk worden genomen. Geen der partijen
kan voorafgaand aan de bouw van de tweede
proeffabriek van de gemeenschappelijke onderne
ming een eigen fabriek bouwen of de bestaande
capaciteit voor tweelagenprodukten uitbreiden.
( 18 )
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De samenwerking tussen partijen is gericht op
O Sc O tot het stadium van industriële toepassing
en op exploitatie van de resultaten.

welk land en welke hoeveelheid ook, worden ver

De eerste proeffabriek is bedoeld voor O & O, en
wanneer voldoende aannemelijk is dat er een markt
van aanzienlijke omvang bestaat, zal de tweede
fabriek worden gebouwd, naar alle waarschijnlijk
heid in Europa.

( 19)

vaardigd, op de markt gebracht en verkocht.
Indien de O 6c O succesvol is, zal het nieuwe
tweelagenprodukt belangrijke commerciële gevol

gen hebben.
(22 )

De samenwerking tussen partijen omvat ook bepa
lingen inzake industriële eigendomsrechten en ver
trouwelijke technische kennis. Op grond van de
licentie- en technische-bij standovereenkomst heb
ben SG en AG op het tijdstip van de sluiting
hiervan alle tweelagentechnologie voor het ont
werp, de produktie, de vervaardiging of het
gebruik van tweelagenprodukten . waarover zij
beschikken op exclusieve basis aan de gemeen
schappelijke onderneming in licentie gegeven.
Alle rechten op de door AG en SG gedurende de
gezamenlijke onderzoek- en ontwikkelingsperiode
in of buiten het kader van het O & O-programma
ontwikkelde of verworven technologie is eigendom
van de dochteronderneming, voor zover deze tech
nologie toepassingen heeft in het ontwerp, de pro
duktie, de vervaardiging en het gebruik van tweela
genprodukten, waarbij partijen elkaar van ge
maakte vorderingen op de hoogte houden.
AG en SG behouden elk de rechten die zij na de
O Sc O-periode verkrijgen en verlenen de dochter
onderneming hiervoor een exclusieve licentie . Par
tijen zullen derhalve in staat zijn om hun kennis en
deskundigheid met betrekking tot de verbetering
van tweelagentechnologie voor de duur van de
overeenkomst betreffende de gemeenschappelijke
onderneming te combineren. Hoewel de intellec
tuele eigendomsrechten op de ontwikkeling eigen
dom zijn van elke deelnemer, kan de eigenaar
hiervan niet vrijelijk gebruik maken, omdat de
gemeenschappelijke onderneming de wereldwijde
licentiegever van deze technologie is, ten opzichte
van zowel AG/SG als derden, en niet allen gedu
rende de O & O-periode, maar ook gedurende het
door de overeenkomst betreffende de gemeen
schappelijke onderneming bestreken produktiesta
dium .

In de overeenkomst betreffende de gemeenschappe
lijke ondernéming is bepaald dat de O & O
gezamenlijk wordt verricht en de resultaten daar
van gezamenlijk worden geëxploiteerd, en dat par
tijen gezamenlijk bepalen hoe het ontwikkelde pro
dukt zal worden vervaardigd en hoe de daarmee
verbonden intellectuele eigendomsrechten in
„ know-how" zullen worden geëxploiteerd. Gelet
op de sterke positie van partijen op de relevante
markt, zal de overeenkomst tot gevolg hebben dat
de mededinging wordt beperkt in de zin van arti
kel 85 , lid 1 .

C. Gevolgen voor de handel tussen de Lid-Staten
(23 )

Twee grote en belangrijke ondernemingen, die
beide zowel in de Gemeenschap als wereldwijd
actief zijn, doen samen aan O & O. Het eindpro
dukt wordt alleen vervaardigd, op de markt
gebracht en verkocht als resultaat van de succes
volle samenwerking bij O & O en bij de produktie
van de kunststoflagen, en kan door beide partijen
in de Gemeenschap en in de hele wereld worden
verkocht. Ook is het produkt bestemd voor een
eindgebruiker die Europees en wereldwijd een
groot economisch gewicht heeft. Mochten de con
sumenten uiteindelijk de voorkeur aan tweelagen
produkten geven, dan kan de handel in veiligheids
glas aanzienlijk in het voordeel van de twee deelne
mers aan de samenwerking verschuiven. Het eind
produkt zal daarom het voorwerp zijn van handel
tussen de Lid-Staten (en ook elders ).

Derhalve is het aannemelijk dat de hierboven in de
overwegingen 16 tot en met 22 behandelde beper
kingen de handel tussen de Lid-Staten aanzienlijk
kunnen beïnvloeden .

Artikel 85 , lid 3

Volgens artikel 85 , lid 3 , kunnen de bepalingen
van artikel 85, lid 1 , buiten toepassing worden

Nr. L 354/92

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

verklaard voor overeenkomsten tussen onderne

Er is reeds onderzoek verricht naar het aanbrengen
van een kunststoflaag op gelaagd veiligheidsglas
teneinde de veiligheid van autoglas te verhogen.

mingen die bijdragen tot verbetering van de pro
duktie of van de verdeling der produkten of tot
bevordering van de technische of economische
vooruitgang, mits een billijk aandeel en de daaruit
voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede

Doel van dit onderzoek was te voorkomen dat,

wanneer een voorwerp van buitenaf op de voorruit
botst, stukken daarvan in de auto worden geslin
gerd, en eigenschappen in te bouwen waardoor
verwondingen worden voorkomen wanneer een
passagier tegen de voorruit wordt geslingerd. De
grotere schokbestendigheid van tweelagenglas zöu
letsel bij botsingen kunnen verminderen. Ver
hoogde optische kwaliteit draagt in het algemeen
bij tot de veiligheid van de chauffeur, en minder
gewicht kan kostenverlagend werken en het rende
ment van brandstof helpen verhogen.

komt, en zonder nochtans aan de betrokken onder
nemingen:

a) beperkingen op te leggen welke voor het berei
ken van deze doelstellingen niet onmisbaar
zijn;

b ) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk
deel van de betrokken produkten de mededin
ging uit te schakelen.

De samenwerking tussen AG en SG zal de O & O
kosten voor tweelagenprodukten en daarmee de
consumentenprijs verder verlagen. Daarnaast zal de
introductie van deze produkten op de markt wor
den bespoedigd.

A. Verbetering van produktie en bevordering van
technische vooruitgang
(24)

In de autoglasindustrie bestaat vraag naar veilig
heidsglasprodukten met een flexibeler vorm en
minder gewicht dan de bestaande meerlagenpro
dukten. Meerlagenprodukten zijn reeds op de
markt gebracht omdat zij veiliger zijn dan gelaagd
glas. Om verschillende redenen, waaronder de min
der flexibele vorm, de hogere prijs en het grotere
gewicht, zijn zij echter op grote schaal door de
markt verworpen als substituut voor gelaagd glas.

C. De onmisbaarheid van beperkingen
(27)

Zoals in overweging 4 gesteld, heeft het op poly
urethaan gebaseerd tweelagenprodukt bij de ver
vaardiging van voorruiten aanzienlijke voordelen
ten opzichte van conventioneel gelaagd glas. Het
kan eventueel de optische kwaliteit verbeteren, het
gewicht verminderen, meer mogelijkheden ten
behoeve van ingewikkelde ontwerpen bieden en
mogelijkerwijs voor andere bijkomende doeleinden
worden aangepast ( bij voorbeeld het tegengaan van
condens). Dit produkt kan het ontwerp, de veilig
heid en de prijs van auto's en andere motorvoertui
gen aanzienlijk beïnvloeden.
(25 )

AG is een belangrijke producent op de Japanse
markten van veiligheidsglas voor auto's en van
chemicaliën. Alle ontwikkelingsactiviteiten van AG
met betrekking tot tweelagentechnologie en -pro
dukten voorafgaand aan de oprichting van de
gemeenschappelijke onderneming zijn verricht in
Japan. Asahi bezit tien jaar ervaring met de betrok
ken kunststoflaag van het urethaantype en had
reeds vóór de oprichting van de gemeenschappe
lijke onderneming een proeffabriek op testschaal
met een continu produktieproces in gebruik. De
inbreng van AG in de gemeenschappelijke onderne
ming bestaat dus voornamelijk uit haar technische
capaciteiten op het gebied van de ontwikkeling van
het urethaantype kunststoflaag, met inbegrip van
de samenstelling en het continue produktieproces.

Zowel AG als SG hebben, vóór het sluiten van de
overeenkomst, sinds de jaren zeventig fors geïnves
teerd in hun onderscheiden ontwikkelingsinspan
ningen op het gebied van de veiligheid van voorrui
ten, waarbij glas en kunststof werden gecombi
neerd. AG beschikt over de voor de ontwikkeling
van kunststoflagen nuttige technische „know-how"
en ervaring op chemisch gebied. Aan de andere
kant heeft SG technische „know-how" en ervaring
aangaande de vervaardiging van tweelagenproduk
ten en uitgebreide kennis en ervaring op het vlak
van evaluatie- en duurzaamheidstests voor deze

produkten.

Partijen hebben een vergelijkbaar niveau van ken
nis bereikt; deze kennis is op het terrein van de
tweelagentechnologie grotendeels complémentair.
(28 )

Het nieuwe produkt is technisch geavanceerd en
innovatief, en de ontwikkeling daarvan brengt voor
partijen grote financiële risico's met zich mee,
omdat de commerciële levensvatbaarheid nog niet
zeker is . Er moet nog veel O & O worden verricht
om commerciële verkoop van tweelagenprodukten
mogelijk te maken. Gegeven de sterke positie van
de afnemers (de autoindustrie) moeten behoorlijke
inspanningen worden geleverd om de kosten te
minimaliseren of, indien deze hoger blijken te zijn
dan die voor conventionele voorruiten, om wezen

lijke kwalitatieve en functionele voordelen te reali
seren die de hogere prijs rechtvaardigen. Indien de
betrokken inspanningen en risico's ten laste van elk
der partijen afzonderlijk zouden komen, zouden de
beoogde resultaten zeker niet zo snel, efficiënt en

Verwacht wordt derhalve dat de samenwerking bij
de ontwikkeling van op urethaan gebaseerde twee
lagenprodukten tot verbetering van de produktie
en bevordering van de technische vooruitgang zal
bijdragen.

economisch rendabel tot stand komen als nu te

verwachten valt. De samenwerking is onmisbaar
omdat ze het mogelijk maakt het produkt sneller in
de Gemeenschap te introduceren, wat bijdraagt tot
voordelen voor de autoproducenten en tot de vei
ligheid van de voertuiggebruikers, zoals beschreven
in de overwegingen 4 en 26 .

B. Het aandeel van de gebruikers in de Voordelen
van de overeenkomsten

(26)
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De voordelen voor de auto-industrie in termen van

technische factoren en kostenefficiëntie zijn reeds
onder overweging 4 uiteengezet.

(29)

Het niet-mededingingsbeding, dat betrekking heeft
op de produktie van de kunststoflaag en niet op
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het eindprodukt, en de aan de gemeenschappelijke
onderneming verleende exclusieve licentie zijn
inherent aan de oprichting van de gemeenschappe
lijke onderneming en waarborgen dat geen der
partijen met deze onderneming zal concurreren. De
overeenkomst betreffende de gemeenschappelijke
onderneming bepaalt dat elke partij het recht
behoudt om tweelagentechnieken voor andere toe
passingen dan het ontwerp, de produktie, de ver
vaardiging of het gebruik van tweelagenprodukten
te gebruiken of over te dragen, en dat licenties aan
derden op niet-discriminerende wijze worden ver
leend. Bovendien bepaalt deze overeenkomst dat
niets eraan in de weg staat dat SG en AG met
elkaar concurreren op het punt van de vervaardi
ging, het op de markt brengen of de verkoop van
tweelagenprodukten. In het bijzonder bevat de
overeenkomst geen van de in artikel 6 van Veror
dening ( EEG ) nr. 418/85 genoemde beperkingen.

Nr . L 354/93

aan het einde van het tweede stadium worden

ontbonden, waarna partijen alle nodige maatrege
len nemen om elkaar in staat te stellen alle gemeen
schappelijk ontwikkelde tweelagentechnologie te
blijven gebruiken. Het staat elk dan vrij een eigen
licentiebeleid voor tweelagentechnologie te voeren.

D. Geen uitschakeling van de mededinging

(32 )

In de overeenkomst tot oprichting van de gemeen
schappelijke onderneming is bepaald dat niets de
onderlinge concurrentie tussen SG en AG bij de
vervaardiging, het op de markt brengen of de
verkoop van tweelagenprodukten in de weg staat.
Het feit dat beide partijen het eindprodukt los van
elkaar vervaardigen, op de markt brengen en ver
kopen, betekent dat eindgebruikers nog altijd zelf
hun leverancier kunnen kiezen.

In het licht van het bovenstaande is de Commissie

Verder heeft de Commissie zich ervan vergewist
dat de markt voor tweelagentechnologie en -pro
dukten niet uitsluitend aan de aanmeldende par
tijen zou toevallen, maar ook voor nieuwe deelne
mers zou worden geopend . De Commissie heeft
zich ervan overtuigd dat in de overeenkomst tot
oprichting van een gemeenschappelijke dochteron
derneming is bepaald dat licentieovereenkomsten
met derden op niet-discriminatoire basis zullen
worden gesloten, waardoor nieuwe partijen tot de
markt kunnen toetreden. Deze bepaling weegt nog

van mening dat de betrokken overeenkomst geen
mededingingsbeperkingen bevat die niet onmisbaar
zijn voor het realiseren van de nagestreefde doel
stellingen.

De duur van de samenwerking
(30 )

Eerder was in de overeenkomst betreffende de

gemeenschappelijke onderneming bepaald dat de
samenwerking dertig jaar zou duren en dat de
gemeenschappelijke onderneming voor de duur van
de octrooien de exclusieve licentiegever van tweela
gentechnologie zou zijn. De Commissie is genegen
een positief standpunt ten aanzien van O &c O
gemeenschappelijke ondernemingen in te nemen,

zwaarder doordat de afnemers zelf SG en AG

zullen verzoeken om licenties aan andere potentiële
leveranciers te verlenen, zoals in overweging 34
uiteengezet. Omdat tot op heden evenwel nog geen
licentieovereenkomsten met derden zijn gesloten,
vormen deze geen onderwerp van de onderhavige
beschikking.

ook al voldoen deze niet aan de voorwaarden van

Verordening (EEG) nr. 418/85 , omdat de daaruit
voortvloeiende algemene economische voordelen de
nadelen voor de mededinging compenseren. De
Commissie is evenwel niet bereid een dergelijke
lange samenwerkingsperiode toe te staan aan
ondernemingen met een positie op de betrokken
markt als hier het geval is.
( 31 )

De Commissie ziet geen reden om af te wijken van
de in Verordening ( EEG) nr. 418/85 voorgeschre
ven periode, en met name niet van de in artikel 3 ,
lid 2, in samenhang met lid 1 van die verordening

betreffende de gemeenschappelijke exploitatie van
O & O-resultaten vastgestelde vrijstellingsperiode
van vijf jaar, omdat zij hier een individuele vrijstel
ling onderzoekt en krachtens artikel 8 , lid 1 , van
Verordening nr. 17 verplicht is de duur van iedere
vrijstelling te specifiëren. Partijen hebben hun over
eenkomst zo gewijzigd, dat het tweede stadium zal
eindigen vijf jaar nadat de tweede, naar alle waar
schijnlijkheid in Europa te vestigen, proeffabriek
van de gemeenschappelijke onderneming in gebruik
wordt genomen. Ook is bepaald dat dit tweede
stadium van vijf jaar ten laatste op 7 december
2005 zal eindigen, omdat met de bouw van de
tweede fabriek wordt begonnen zodra het bestaan
van een markt van behoorlijke omvang aanneme
lijk is, hetgeen nu nog niet precies bepaald kan
worden . De gemeenschappelijke onderneming zal

( 33 )

Tweelagenprodukten, en vooral die voor de sector
veiligheidsglas voor auto's, zijn geen homogeen
produkt. Kunststof kan op veel manieren op het
glas worden aangebracht en het produktieproces
van laag en glas kan zeer sterk variëren. Evenzo
kan de kunststoflaag veel verschillende vormen
aannemen. Deze kunststoflaag wordt gedefinieerd
als iedere laag kunststof die in tweelagenprodukten
wordt gebruikt en de polyurethaanlaag is slechts
één van dit soort technieken. Omdat produkten uit
verschillende processen kunnen voortkomen en de
laag veel vormen kan aannemen, wordt eveneens
mededinging tussen producenten van voor dezelfde
eindgebruikers bestemde tweelagenprodukten ver
wacht.

Met name wordt aangenomen dat een aantal
andere, grote en machtige chemiebedrijven bezig
zijn met O & O op met tweelagenprodukten
verband houdende gebieden, en dat ook glasloze
kunststofruiten worden ontwikkeld, met voordelen
die te vergelijken zijn met die van de tweelagen
technologie.
De Commissie verwacht derhalve dat partijen met
concurrentie van derden uit de sectoren glas en
chemie te maken zullen krijgen.

(34)

31 . 12 . 94

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 354/94

De markt van tweelagenprodukten voor auto's
wordt gekenmerkt door de sterke onderhandelings
positie van de afnemers, en veel zal van de ontwik
kelingen op de automarkt afhangen. De autofabri
kanten, voor wie het produkt is bestemd, kunnen
zeer wel de voorkeur eraan geven met het traditio
nele produkt verder te gaan in plaats van het risico
te nemen van één leverancier afhankelijk te zijn.
Geen enkele autofabrikant zal erin toestemmen een

produkt van slechts één of twee leveranciers te
betrekken en zal van de leverancier(s ) eisen dat zij
andere potentiële leveranciers licenties verlenen.
Het is niet gemakkelijk de uiteindelijke ontwikke
ling van de markt te voorspellen, en ook staat niet
vast of conventioneel veiligheidsglas door tweela
genglas zal worden vervangen. De automarkt is
voortdurend in beweging in termen van ontwerp
trends, consumentenvoorkeur, milieuoverwegingen
en overheidsregelingen. Het meest waarschijnlijke
is dat het nieuwe produkt in de nabije toekomst
naast conventioneel glas zal worden aangeboden,
en dan alleen voor nieuwe automodellen.

(36 )

In de overeenkomst tot oprichting van de gemeen
schappelijke dochteronderneming is bepaald dat
licentieovereenkomsten met derden zullen worden

gesloten. Omdat zulks tot op heden evenwel nog
niet het geval is geweest, vallen dergelijke toekom
stige overeenkomsten niet onder deze beschikking,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 85, lid 1 , van het EG-Verdrag is overeenkomstig
artikel 85, lid 3, niet van toepassing op de op 30 maart
1990 tussen Saint-Gobain Vitrage International en Asahi
Glass Company Ltd gesloten overeenkomst tot oprichting
van een gemeenschappelijke onderneming, zoals gewijzigd
op 7 december 1992, de daarin vervatte non-concurren
tieclausule, de tussen Saint-Gobain Vitrage International
en Asahi Glass Company Ltd gesloten licentie- en techni
sche-bijstandovereenkomst en de tussen de gemeenschap
pelijke dochteronderneming en Saint-Gobain Vitrage
International/Asahi Glass Company Ltd gesloten licentie
overeenkomst.

De Commissie is derhalve van mening dat de
mededinging ten aanzien van de relevante produk

Artikel 2

ten door de betrokken overeenkomst niet wordt

uitgeschakeld.

Artikel 8 van Verordening nr. 17

Overeenkomstig artikel 8, lid 1 , van Verordening
nr. 17 wordt een beschikking uit hoofde van
artikel 85, lid 3, van het Verdrag voor een
bepaalde termijn gegeven en kunnen daaraan voor
waarden en verplichtingen worden verbonden.
Daarnaast heeft de Commissie op grond van arti
kel 8, lid 2, van die verordening de taak te
verzekeren dat aan de voorwaarden van artikel 85 ,

lid 3 , blijvend wordt voldaan.
(35 )

De overeenkomsten, zoals aangemeld en gewijzigd
op het punt van de duur en van de ontbinding van
de gemeenschappelijke dochteronderneming, ko
men voor een vrijstelling in aanmerking. Deze
vrijstelling is op grond van artikel 6, lid 1 , van
Verordening nr. 17 van toepassing vanaf 7 decem
ber 1992, de datum waarop beide bedrijven de
overeenkomst tot oprichting van de gemeenschap

pelijke dochteronderneming hebben gewijzigd om
aan de vereisten van artikel 85 , lid 3, te voldoen.

Deze beschikking treedt in werking op 7 december 1992
en loopt af op de vroegste van de volgende twee tijdstip
pen: aan het eind van een periode van vijf jaar welke
ingaat op de datum waarop de tweede proeffabriek van
de gemeenschappelijke onderneming met commerciële
produktie begint, of op 7 december 2005 .
Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot:
Saint-Gobain Vitrage International
18 , Avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie

Asahi Glass Company Ltd
1-2 Marunouchi 2-chome

Chiyoda-ku
Tokyo 100
Japan

Gedaan te Brussel, 16 december 1994.
Voor de Commissie
Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie

