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For som led i en undersøgelse af, om en
statsstøtte til eksport i bogsektoren kan
anses for forenelig med det fælles marked,
at fastslå, om konkurrencevilkårene er
ændret i et omfang, der strider mod de
fælles interesser i den forstand, hvori
udtrykket er anvendt i traktatens
artikel 92, stk. 3, litra d) [efter ændring
nu artikel 87, stk. 3, litra d), EF], må det
undersøges, hvordan det marked, hvor
støtten har virkninger, skal defineres. Hvad
angår den materielle afgrænsning af markedet er betingelsen for, at den pågældende
tjenesteydelse eller det pågældende gode
kan anses for at udgøre et tilstrækkeligt
særskilt marked, at tjenesteydelsen eller
godet har særlige egenskaber, som adskiller
tjenesteydelsen eller godet så meget fra
andre tjenesteydelser eller goder, at de
kun i ringe omfang er substituerbare med
og konkurrerer med disse. I denne forbindelse skal graden af produkternes eller
tjenesteydelsernes substituerbarhed i forhold til hinanden vurderes på grundlag af
disses objektive egenskaber og under hen-
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syn til efterspørgsels- og udbudsstrukturen
på det pågældende marked samt konkurrencevilkårene.

Kommissionen skal undersøge virkningerne
af en statsstøtte på konkurrencen og på
samhandelen blandt de øvrige erhvervsdrivende, som udøver samme virksomhed som
den, støtten blev givet til, således at den
foretager en vurdering af en sådan støttes
virkelige indvirkning på konkurrencen. I
mangel af en sådan undersøgelse anlægger
Kommissionen et åbenbart urigtigt skøn
med hensyn til definitionen af markedet.

(jf. præmis 56, 57 og 71)

