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om faste bogpriser inden for homogene, grænseoverskridende sprogområder
(1999/C 42/02)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
ERKENDER bogens dobbelte funktion som
formidler af kulturelle værdier og som vare, og som
kraftigt understreger vigtigheden af en afbalanceret
vurdering af bogens kulturelle og økonomiske aspekter,

SOM

til de kulturelle krav og gøre det muligt at fortsætte de
nuværende ordninger med faste bogpriser,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at alle medlemsstater

ønsker at fremme en stor udgivelsesbredde, især litterære
og videnskabelige værker, samt værker med en
begrænset, specifik læserskare, og tillige ønsker at
fremme den kulturelle udvikling og den kulturelle mangfoldighed i Europa, samt at give forbrugerne kulturelle
fordele,

SOM ERKENDER den store betydning, som visse
medlemsstater tillægger de nuværende ordninger med
faste bogpriser i homogene, grænseoverskridende sprogområder,

SOM ERKENDER, at lov- eller aftalebaserede ordninger
med faste bogpriser på tværs af grænserne i fælles sprogområder efter visse medlemsstaters opfattelse er et effektivt middel til at nå disse mål,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Kommissionen har

SOM ERKENDER, at ordninger med faste bogpriser skal

erklæret, at den i forbindelse med konkurrencereglerne
kun vil undersøge aftaler mellem økonomiske aktører,
som han hæmme samhandelen inden for Fællesskabet,

SOM HENVISER til Rådets afgørelse af 22. september

SOM NOTERER SIG, at Kommissionen på samlingen i
Rådet den 17. november 1998 udtalte, at den i en positiv
ånd vil undersøge, om aftalebaserede ordninger i homogene sprogområder tjener kulturelle formål og indeholder bestemmelser af kulturel art, som kan begrunde
konkurrencebegrænsninger,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Kommissionen for

tiden er ved at undersøge, om aftaler på tværs af grænserne om faste bogpriser er forenelige med reglerne i
fællesskabsretten og kan fritages efter traktatens artikel
85, stk. 3,

være i fuld overensstemmelse med fællesskabsretten, og
1997 om faste bogpriser på tværs af grænserne i europæiske sprogområderØ(Î) og til Kommissionens prærogativerÙ—
OPFORDRER Kommissionen til

—Ùved anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler
på de aftaler om faste bogpriser, der gælder i grænseoverskridende sprogområder, at tage hensyn til
bestemmelserne i og følgerne af traktatens artikel
128, stk. 4, og til bogmarkedets særlige betydning for
kulturen og bogens særlige værdi som kulturgenstand
samt til relevante nationale kulturpolitikker, og

SOM TAGER HENSYN TIL Europa-Parlamentets seneste

—Ùpå denne baggrund at undersøge de løsninger, der
bedst kan føre til vikeliggørelse af disse mål nu og i
fremtiden.

beslutning af 20. november 1998, hvori det anmoder
Kommissionen om at tilpasse sin fællesskabspolitik
vedrørende internationale ordninger med faste bogpriser

(Î)ÙEFT C 305 af 7.10.1997, s. 2.

