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III OSA – KONKURENTSIÕIGUSE KOHALDAMINE LIIKMESRIIKIDES 
 
Käesolev peatükk on koostatud liikmesriikide konkurentsiasutuste esitatud materjalide põhjal. 
Üksikasjalikum teave nimetatud asutuste tegevuse kohta on esitatud enamiku riikide 
koostatud aruannetes.  

I – Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse kohaldamine liikmesriikides 
1. 1. Liikmesriikide arengutendentsid 

1.1.  1.1. Konkurentsi käsitlevate riigisiseste õigusaktide muudatused 

Belgia 
25. aprillil 2004 võeti vastu kuninglik dekreet, millega muudeti 1. juulil 1999 kooskõlastatud 
majanduskonkurentsi kaitse seadust (Moniteur belge, 3. mai 2004, lk 36537). Dekreedi 
eesmärk on kooskõlastada seaduse sätted nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise 
kohta1. Ülalnimetatud kuningliku dekreediga muudeti mitut riigisisest õigusakti.2 Kuninglik 
dekreet jõustus 1. mail 2004 koos määrusega 1/2003. 
 
25. aprilli 2004. aasta kuningliku dekreediga, millega muudeti 1. juulil 1999 kooskõlastatud 
majanduskonkurentsi kaitse seadust, tehtud muudatuste kokkuvõte 
Enne muutmist sätestas seaduse artikkel 50, et ainult konkurentsiteenistusel on õigus 
edastada dokumente ja teavet Euroopa Komisjonile ning riigi konkurentsiasutustele. 
 
Kuningliku dekreediga laiendatakse nimetatud volitusi uurijate rühmale ja 
konkurentsinõukogule määruse 1/2003 artikli 11 (komisjoni ja liikmesriikide 
konkurentsiasutuste koostöö) ja artikli 12 (konfidentsiaalse ja muu teabe vahetus) järgimiseks.  
 
Artiklis 18 bis oli algselt sätestatud: “Konkurentsinõukogu liikmed peavad hoidma 
ametisaladust, ei tohi ühelegi isikule ega asutusele avaldada ametikohustuste täitmise käigus 
teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet, välja arvatud kohtus tunnistusi andes.” Nimetatud 
säte oli vastuolus määruse 1/2003 artikliga 11, mis kohustab konkurentsinõukogu kui 
konkurentsiasutust andma Euroopa Komisjonile konfidentsiaalset teavet. Samuti kohaldunuks 
seaduse artikli 18 bis asemel määruse artikkel 12, mille kohaselt konkurentsiasutused võivad 
omavahel vahetada konfidentsiaalset teavet. 
 
Enne seaduse muutmist 25. aprilli 2004. aasta kuningliku dekreediga oli artiklis 31 sätestatud 
konkurentsinõukogu õigus otsustada, et piirava tava näol ei ole tegemist rikkumisega. 
Euroopa konkurentsiõiguse kohaselt on Euroopa Komisjonil ainupädevus teha selline otsus. 
Järelikult tuli nimetatud sätet muuta, et piirata riigi konkurentsiõiguse kohaldamisala. 
Määruse artikli 5 viimane lõik sätestab: “Kui keelu tingimused ei ole nende valduses oleva 
teabe põhjal täidetud, võivad nad (liikmesriikide konkurentsiasutused) ka otsustada, et neil ei 

                                                 
1  Edaspidi „määrus 1/2003“. 
2  20. juuli 1987. aasta seaduse, millega rakendatakse vastavalt Euroopa Majandusühenduse 
asutamislepingu artiklile 87 (Moniteur belge, 24.9.1987) vastu võetud määrusi ja direktiive, artikkel 1 sätestab: 
„Kuningas võib ministrite nõukogus arutlusele tuleva kuningliku dekreediga võtta meetmeid EÜ asutamislepingu 
artikli 87 (praegune artikkel 83) kohaselt vastu võetud määrustest ja direktiividest tulenevate kohustuste 
täitmiseks /…/ Sellised meetmed võivad hõlmata parlamendi seaduste sätete muutmist või tühistamist“. 
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ole põhjust meetmeid võtta.” Seega tuli muuta ka artiklit 31, et konkurentsinõukogu saaks 
Euroopa konkurentsiõiguse kohaselt otsustada, et tal ei ole põhjust meetmeid võtta.  
 
Seaduse artiklis 23 oli sätestatud, et ruume ei tohi pitseerida kauemaks kui 48 tunniks. 
Nimetatud säte on vastuolus komisjoni pädevusega määruse artikli 20 kohaselt, mis sätestab, 
et ruume võib pitseerida kontrollimiseks vajalikuks ajaks. 
 
25. aprilli 2004. aasta kuninglik dekreet sätestab: “Määruse nr 1/2003 asutamislepingu 
artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta artikli 35 kohaldamise 
mõistes (liikmesriikide konkurentsiasutuste määramine) on “konkurentsiasutus” 
konkurentsinõukogu, uurijate rühm ja konkurentsiteenistus, kes kõik tegutsevad käesolevas 
seaduses sätestatud pädevuse kohaselt.” 
 
Leebema kohtlemise programmi juurutamine ja 1. juulil 1999 kooskõlastatud 
majanduskonkurentsi kaitse seaduse rikkumise eest trahvide määramise suunised 
30. aprillil 2004 avaldati Moniteur belge’is konkurentsinõukogu ja uurijate rühma ühisteade 
kartellidega seotud juhtumites trahvide määramata jätmise ja trahvisummade vähendamise 
kohta. 
 
Teatise kohaselt on võimalik äriühingud, kes soovivad lõpetada osalemise ebaseaduslikus 
kokkuleppes ja teha aktiivset koostööd selle toimimissüsteemi lammutamiseks, trahvist 
vabastada või neile määratavaid trahvisummasid teatud tingimustel vähendada.  
 
Trahvidest vabastamiseks peab äriühing: 
1) esimesena esitama tõendid, mis võimaldavad konkurentsinõukogul tuvastada EÜ 
asutamislepingu artikli 81 või majanduskonkurentsi kaitse seaduse artikli 2 rikkumise, mis 
avaldab mõju Belgia territooriumil; 
2) kogu menetluse ajal pidevalt ja viivitamata tegema täies ulatuses koostööd Belgia 
konkurentsiasutusega ning andma konkurentsiasutusele kõik enda käsutuses olevad või talle 
kättesaadavad tõendid kahtlustatava rikkumise kohta. Eriti tuleb olla valmis kiiresti vastama 
kõikidele järelpärimistele, mis võivad kaasa aidata rikkumise asjaolude tuvastamisele; 
3) lõpetama osalemise kahtlustatavas ebaseaduslikus tegevuses hiljemalt 
konkurentsinõukogule trahvist vabastamise taotluse esitamisest alates; 
4) kinnitama, et ta ei ole sundinud teisi äriühinguid rikkumises osalema. 
 
Lisaks ei tohi tõendite esitamise ajal olla Belgia konkurentsiasutusel piisavalt teavet ja 
tõendeid asutamislepingu artikli 81 või seaduse artikli 2 rikkumise kohta väidetava 
kartellikokkuleppe tõttu. Kõik viis tingimust peavad olema täidetud. 
 
Trahvide vähendamiseks peab äriühing: 
1) esitama kahtlustatava rikkumise kohta tõendid, mis lisavad olulist teavet Belgia 
konkurentsiasutuse käsutuses juba olevatele tõenditele; 
2) lõpetama osalemise kahtlustatavas rikkumises hiljemalt konkurentsinõukogule trahvi 
vähendamise taotluse esitamisest alates; 
3) kogu menetluse ajal pidevalt ja viivitamata tegema täies ulatuses koostööd Belgia 
konkurentsiasutusega ning andma konkurentsiasutusele kõik enda käsutuses olevad või talle 
kättesaadavad tõendid kahtlustatava rikkumise kohta. Eriti tuleb olla valmis kiiresti vastama 
kõikidele järelpärimistele, mis võivad kaasa aidata rikkumise asjaolude tuvastamisele. 
Kõik nimetatud tingimused peavad olema täidetud. 
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Nimetatud kolm tingimust täitnud esimesele äriühingule määratavat trahvi vähendatakse 30–
50%. Tingimused täitnud teisele äriühingule määratavat trahvi vähendatakse 20–30%. 
Tingimused täitnud järgmistele äriühingutele määratavat trahvi vähendatakse 5–20%. 
 
Kartellis osalenud äriühing, kes kartelli paljastas ja esitas tõendid selle olemasolu kohta, ei 
tohi trahvist vabastuse saamiseks ja trahvi vähendamiseks vaidlustada oma teates esitatud 
asjaolusid. 
 
Konkurentsinõukogu koostas ka suunised trahvide kohta, mida võib määrata 1. juulil 1999 
kooskõlastatud majanduskonkurentsi kaitse seaduse rikkumise eest. Suunised avaldati 
Moniteur belge’is 30. aprillil 2004. 
 

Tšehhi Vabariik 
Tšehhi Vabariigi konkurentsieeskirjad on kehtestatud konkurentsi kaitse seadusega 
nr 143/2001 Coll. Nimetatud seadust muudeti 2. juuni 2004. aasta seadusega nr 340/2004 
Coll., mille eesmärk oli tagada uuendatud Euroopa konkurentsiõiguse rakendamine pärast 
1. maid 2004 ja võimaldada Tšehhi Vabariigi konkurentsikaitse ametil (edaspidi nimetatud 
“konkurentsiamet”) asuda Euroopa konkurentsivõrgustiku raames kohapeal täitma EÜ 
konkurentsiõigust. Lisaks oli muudatuse eesmärk kooskõlastada Tšehhi konkurentsiõigus 
kehtiva EÜ konkurentsiõigusega ja võimaldada tegutseda muutuste kohaselt, mis on toimunud 
ühenduse õiguses alates konkurentsiseaduse vastuvõtmisest 2001. aastal. Järgneb Tšehhi 
konkurentsialastesse õigusaktidesse 2004. aastal lisatud uute sätete üksikasjalik kirjeldus.  
 
2004. aastal koostas konkurentsiamet järjekordse konkurentsi kaitse seaduse muudatuse 
eelnõu, mille valitsus 2005. aasta jaanuaris heaks kiitis. Muudatuse eelnõu eesmärk on tagada 
Tšehhi konkurentsiõiguse lähendamine ühenduse õigusele, eriti nõukogu määruse 
nr 139/2004 (kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle) vastuvõtmise tõttu. 
Eelnõus tehakse ettepanek lülitada ühenduse grupierandid Tšehhi konkurentsiõigusesse, et 
neid saaks kohaldada Tšehhi Vabariigis kaubandust mitte mõjutavate, kuid riigisiseses 
konkurentsiõiguses keelatud kokkulepete suhtes. Tšehhi Vabariigi parlament arutab 
konkurentsi kaitse seaduse muudatuse eelnõu 2005. aastal. 
 
Tšehhi Vabariigi parlamendi saadikutekoja algatusel vastu võetud seadusega nr 484/2004 
Coll. muudeti konkurentsi kaitse seaduse kohaldamist põllumajandustoodete tootmise ja 
nendega kauplemise suhtes. Konkurentsiameti 2004. aastal koostatud konkurentsi kaitse 
seaduse muudatuse teise eelnõuga tühistati sätted, mida ei kohaldatud nende õigusliku ja 
faktilise tühisuse tõttu. 
 
Ülevaade uutest sätetest 
Konkurentsiameti koostatud ja seadusega nr 340/2004 Coll. vastu võetud konkurentsi kaitse 
seaduse muudatus jõustus 2. juunil 2004 ja sellega tehti Tšehhi konkurentsiõiguses järgmised 
muudatused: 
 
• Konkurentsiametit volitati kohaldama EÜ asutamislepingu artikleid 81 ja 82 kooskõlas 

nõukogu määrusega 1/2003 ja kehtestati juhtumite konkurentsiametis menetlemise 
eeskirjad. 

• Tagatakse konkurentsiameti tõhus koostöö Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu 
liikmesriikide konkurentsiasutustega Euroopa konkurentsivõrgustiku raames, sealhulgas 
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konkurentsiameti abi Euroopa Komisjonile Tšehhi Vabariigi territooriumil korraldatavate 
uurimiste ajal. 

• Kehtestatakse kohtu loa saamise eeskirjad kontrollide ja uurimise korraldamiseks 
väljaspool äriruume. 

• Varasem konkurentsiõigust rikkuvatest kokkulepetest teatamise kord asendatakse 
kokkulepete keelust erandite tegemist käsitlevate sätete vahetu kohaldamisega. Sarnaselt 
EÜ õigusega ei pea ettevõtjad enam haldusmenetluses taotlema konkurentsiametilt erandi 
andmise otsust; kui nende kokkulepped vastavad konkurentsi kaitse seaduses sätestatud 
erandi andmise tingimustele, antakse erand automaatselt. Seadusega kehtestatud nõuded 
on samased Euroopa Komisjoni kohaldatavate nõuetega.  

• Niinimetatud vähese tähtsusega kokkulepete turuosa suurendatakse 10%-ni 
horisontaalkokkulepete puhul ja 15%-ni vertikaalkokkulepete puhul (algselt oli künniseks 
vastavalt 5% ja 10%). 

• Kaotatakse kokkulepete ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud niinimetatud 
sekkumatustõendi menetlused. 

• Kooskõlas nõukogu määrusega nr 1/2003 võetakse uue haldusaktina kasutusele 
menetlusosaliste pakutud parandusmeetmed siduvaks muutva otsuse kujul. 
Parandusmeetmeid käsitlev otsus võimaldab menetluse lõpetada ja konkurentsiprobleemid 
kõrvaldada ilma, et oleks vaja vastu võtta keelatud kokkulepet või turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamist käsitlev otsus. Sellist võimalust ei saa siiski kasutada, kui keelatud 
kokkulepet juba täideti ja sellega oluliselt kahjustati või võidi kahjustada konkurentsi. 

• Turgu valitseva seisundi kuritarvitamise mõistet täpsustati niinimetatud olulistele 
vahenditele juurdepääsu võimaldamisest keeldumisega ja nüüd hõlmab see lisaks 
ülekandevõrgustike ja infrastruktuuride omamise juhtumitele ka turgu valitseva ettevõtja 
kontrolli nende üle muul viisil. 

• Ühinemisest teatamise künnist muudetakse nii, et Tšehhi Vabariigi territooriumi ja 
teatamisele kuuluvate koondumiste kohalik seotus oleks tugevam. 

• Määratakse koondumistes parandusmeetmete esitamise tähtajad ja pikendatakse ühinemisi 
käsitlevate otsuste tegemise tähtaegu parandusmeetmete pakkumisel. 

 

Taani 
17. detsembril 2004 võttis Taani parlament vastu Taani konkurentsiseaduse muudatuse. 
1. veebruaril 2005 jõustunud muudatusel on kaks eesmärki. Taani konkurentsiõigus 
kooskõlastatakse määrusega 1/2003 ja koondumiste kontrolli sisuline test määrusega 
139/2004. Lisaks parandab muudatus Taani konkurentsinõukogu võimalusi seadust tõhusalt 
rakendada. 
 
Ülevaade uutest sätetest 
Otsuste avaldamine 
Muudatus tagab konkurentsiseaduse rikkumise eest trahvide määramise või neis 
kokkuleppimise otsuste avaldamise. 
 
Parandusmeetmed 
Nõukogul on õigus ettevõtjatelt vastu võtta parandusmeetmete kohustusi, et vähendada 
nõukogu kahtlusi konkurentsi kahjustavate kokkulepete ja turgu valitseva seisundi 
kuritarvituste kohta, s.t seaduse artikli 6 lõike 1, artikli 11 lõike 1 või EÜ asutamislepingu 
artiklite 81 või 82 rikkumise tõttu. Nõukogu võib need kohustused ettevõtjatele siduvaks 
muuta. Nimetatud kohustused on siduvad, nõukogu võib anda korraldusi nende täitmise 
tagamiseks. 



 

 6

 
Muud küsimused 
Tühistati nõukogule konkurentsivastastest kokkulepetest teatamise kohustus. Nüüdsest peavad 
ettevõtjad ise hindama oma kokkulepete õiguspärasust. Siiski on võimalik nõukogule 
kokkulepetest teatada üksikerandi tegemiseks, kuid nõukogu võib keelduda sellise teate 
arutamisest, kui tema arvates võib kokkulepe märgatavalt mõjutada liikmesriikide vahelist 
kaubandust.  
 
Nõukogule antakse võimalus poolte taotluse alusel käsitleda juhtumeid ja teha otsuseid inglise 
keeles.  
 
Nõukogul on õigus anda turgu valitsevale ettevõtjale korraldus esitada konkurentsiasutusele 
oma üldised lepingutingimused, kui täidetud on teatavad tingimused. Konkurent peab esitama 
põhjendatud kaebuse, asjaomasel turul peavad valitsema eriomased tingimused ja nende tõttu 
peab konkurentsiasutus koguma rohkem andmeid ettevõtja hinnakokkulepete, allahindluste 
jms kohta. 
 
Koondumiste kontrolli käsitlevatesse sätetesse lisati “tõhusa konkurentsi olulise takistamise 
kriteerium”, et kooskõlastada seadus EÜ uue määrusega. Seega saab ühinemise keelata isegi 
juhul, kui sellega ei looda ega tugevdata turgu valitsevat seisundit. 
 
Konkurentsi apellatsioonikohtu liikmete arv suureneb kolmelt viiele. 
 

Saksamaa 
26. mail 2004. aastal otsustas föderaalvalitsus muuta konkurentsipiiranguid keelustavat 
seadust (GWB). Muudatuse eesmärk on viia Saksa konkurentsiõigus kooskõlla Euroopa 
konkurentsiõiguse ja eriti määrusega 1/2003. 11. märtsil 2005. aastal saadeti valitsuse 
seaduseelnõu kolmandale ja viimasele lugemisele Bundestagi. Muudatus kavatsetakse vastu 
võtta 2005. aasta keskel. Ees seisab muudatuse vastuvõtmine ülemkojas (Bundesratis). 
 
Ka Saksa konkurentsiõiguses on kavas asendada kehtiv konkurentsivastastest kokkulepetest 
teatamise ja kinnitamise kord õigusliku erandi süsteemiga. Konkurentsiõiguse laiaulatuslikuks 
ühtlustamiseks hõlmab uus korraldus ka horisontaal- ja vertikaalkokkuleppeid, mis ei mõjuta 
liikmesriikide vahelist kaubandust. Ühtlustamiseks lisati säte, et konkurentsi raskekujuliselt 
piiravate kartellide moodustamise eest võib maksimumtrahv olla kuni 10% asjaomase 
ettevõtte käibest. Ainult vähestel juhtudel jäävad Saksa konkurentsiõiguse sätted muutmata. 
Seoses ühepoolse konkurentsi kahjustava käitumise kontrolliga säilitatakse mõned Saksa 
konkurentsiõiguse järeleproovitud ja ennast õigustanud sätted, millel puudub vaste EÜ 
asutamislepingu artiklis 82. Peale selle antakse föderaalsele konkurentsiametile ja 
piirkondlikele konkurentsiasutustele suuremad õigused vastavalt Euroopa õigusele. Euroopa 
Kohtu otsuse alusel Courage´i asjas täiustatakse ka konkurentsiõiguse rikkumise eest 
tsiviilõiguslike karistuste määramise korda. Kohtunikele jäetakse õigus otsustada, kas 
“edasiandmise kaitseargument” on vastuvõetav. Samas tehakse selgeks, et kui kaitseargument 
võetakse vastu, lasub tõendamiskohustus kostjal (st kartelli liikmel). 
 
Ühinemise kontrolli valdkonnas kavandatakse muuta esialgse õiguskaitse meetmete 
põhiolemust, kui kolmandad isikud on esitanud kaebuse lubatud ühinemise vastu. Sellele 
lisaks tõstetakse ajalehekirjastuste ühinemise künnist ja laiendatakse nendevahelise teatud 
tingimustel toimuva koostöö ning loodavate ühisettevõtete ulatust.  
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Eesti 
1. augustil 2004 jõustusid konkurentsiseaduse muudatused, mis käsitlevad peamiselt määruse 
1/2003 rakendamist ja menetlusnormide täiustamist.  
 
Eesti konkurentsiamet vastutab EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamise ning 
vajaduse korral komisjoni abistamise eest kooskõlas määrusega 1/2003. Määruse 1/2003 
artiklites 20 ja 21 nimetatud komisjoni kontrollideks vajaliku loa andmise pädevus on 
Tallinna Halduskohtul. Määruse 1/2003 artikli 35 mõistes vastutavaks asutuseks määrati Eesti 
konkurentsiamet. Artiklite 81 ja 82 kohaldamise menetluses võivad kohtud küsida Eesti 
konkurentsiameti kui protsessi kaasatud kolmanda isiku ehk amicus curiae arvamust.  
 
Tegevuse, mille tagajärg on turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, või ühinemisega seotud 
kohustuste täitmata jätmise uurimine toimub menetlusnormide kohaselt väärteomenetluses. 
Kui rikkujat on varem sama tegevuse eest karistatud väärteo eest, siis võetakse “korduv 
õiguserikkuja” kriminaalvastutusele. Konkurentsivastaste kokkulepete, otsuste ja 
kooskõlastatud tegevusega seotud konkurentsiõiguse rikkumisi menetletakse endiselt 
kuritegudena karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt. Konkurentsialase 
väärteo eest määratava trahvi ülemmäära tõsteti 500 000 kroonini.  
 
Kriminaalmenetluse seadustiku muudatusega lisati seadustikku puutumatuse säte. 
Riigiprokuratuur võib nüüd oma määrusega lõpetada kriminaalmenetluse kahtlustatava või 
süüdistatava isiku suhtes tema nõusolekul, kui kahtlustatav või süüdistatav on oluliselt kaasa 
aidanud avaliku menetlushuvi seisukohalt tähtsa kuriteo tõendamiseseme asjaolude 
selgitamisele ja kui ilma selleta oleks kuriteo avastamine ja tõendite kogumine olnud 
välistatud või oluliselt raskendatud. 

 

Kreeka 
Aasta jooksul õigusakte ei muudetud. Kreeka konkurentsiasutus edastas vastutavale 
Arenguministeeriumile soovitused seaduse nr 703/77 muutmiseks, et võtta arvesse määruse 
1/2003 jõustumist. Konkurentsiasutuse soovitused on seotud peamiselt menetluste kooskõlla 
viimisega määrusega 1/2003. Koostatud eelnõu hõlmab ka sätteid, mille eesmärk on 
konkurentsiasutuse tugevdamine. Eelnõu on arutatud sotsiaalpartneritega ja sellest on teatatud 
Euroopa Komisjonile. Eelnõu esitati Kreeka parlamendile 2005. aasta mais. 

Hispaania 
Peamised seadusandlikud muudatused konkurentsipoliitika valdkonnas 2004. aastal olid 
järgmised: 
 
10. detsembri 2004. aasta kuninglik dekreet 2295/2004 ühenduse konkurentsiõiguse 
kohaldamise kohta Hispaanias avaldati 23. detsembri 2004. aasta Riigi Teatajas. Nimetatud 
dekreediga kohandati eelmist, sama valdkonda käsitlevat 27. veebruari 1998. aasta 
kuninglikku dekreeti 295/1998 ühenduse uute konkurentsialaste õigusaktidega, s.t määrustega 
1/2003 ja 139/2004. 
 
Konkurentsiseaduse 16/1989 raames annab uus kuninglik dekreet riigi konkurentsiasutustele 
ühenduse õigusaktidest tulenevad pädevused ja paneb neile komisjoniga ning teiste 



 

 8

liikmesriikide kohtute ja konkurentsiasutustega koostöö tegemise ning muud asjakohased 
kohustused. Määratakse ka Hispaanias uurimisi korraldavate ametnike ja esindajate volitused, 
nimetatud kuningliku dekreedi kohaselt kehtestatakse saladuse ja konfidentsiaalse teabe 
hoidmise kord, nähakse ette koostöö kohtutega ja kehtestatakse menetlusnormid, mille alusel 
riigiasutused kohaldavad ühenduse õigust. Kuningliku dekreedi eelnõu avaldati avalikuks 
aruteluks konkurentsiameti kodulehel. 

 
2004. aastal koostati Hispaania konkurentsisüsteemi reformi valge raamat, mida teine 
asepeaminister ning majandus- ja rahandusminister esitlesid ametlikult 20. jaanuaril 2005. See 
on aruteludokument, mille eesmärk on algatada Hispaania õigusliku ja institutsioonilise 
raamistiku läbivaatamine, et tagada parimate vahendite ning struktuuri loomine toimiva 
konkurentsi kaitsmiseks turgudel ning kindlustada sotsiaalne heaolu ja vahendite tõhus 
jaotamine. Valges raamatus tehakse ettepanekuid uute meetmete rakendamiseks, mis 
mõjutavad Hispaania konkurentsiasutuse institutsioonilist korraldust. Nimetatud meetmetega 
muudetakse konkurentsiasutus sõltumatumaks, kiirendatakse kohtumenetlust, 
kooskõlastatakse tegevus tööstussektorit reguleerivate asutustega ja võimalik ka, et antakse 
kohtutele õigus vahetult kohaldada riigisiseseid konkurentsieeskirju. Pärast avalikku arutelu 
koostatakse uus konkurentsiseadus, millega tehakse vajalikud seadusandlikud muudatused 
Hispaania õigus- ja kohtusüsteemis. 
 

Prantsusmaa 
Eelmisel aastal alanud õigusaktide ajakohastamise suure töö tulemusena võttis valitsus  vastu 
parlamendi õigusaktide alusel kaks määrust, ühe 2004. aasta algul ja teise aasta lõpus. Muutes 
mitmeid äriseadustiku IV raamatu sätteid, on määruste rakendamine 1992. aastal alanud 
ühtlustamisprotsessi uus ja otsustav etapp ning need võimaldavad Prantsusmaa 
konkurentsiasutustel vahetult menetleda asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamist. 
Määruse (EÜ) nr 1/2003 jõustumisest alates on sellisest võimalusest saanud kohustus ja 
riigisisest menetlust on kohandatud, et oleks võimalik täielikult kohaldada ühenduse õigust. 
 
Esimese õigusaktide lihtsustamist käsitleva 25. märtsi 2004. aasta määrusega 204-274 tehtud 
muudatusega (avaldatud 27. märtsi Journal Officiel de la République Française’s – JO) võeti 
kasutusele allapoole teatud künnist jäävate juhtumite konkurentsinõukogus arutamise 
kiirendatud menetlus. Menetluskord on sarnane komisjoni vähetähtsate kokkulepete teatises 
sätestatud korraga. 
 
Teine muudatus, mis jõustus 4. novembri 2004. aasta määrusega 2004-1173 (avaldatud 
5. novembri JO-s), võimaldab kohandada äriseadustiku kõiki sätteid, mida mõjutas ühenduse 
konkurentsiõiguse reform. Prantsuse konkurentsi kahjustava tegevuse seadus, mis juba oli 
väga sarnane määruse 1/2003  vahetult kohalduvate erandite süsteemiga, vaadati läbi varem, 
2001. aastal, kui võeti arvesse muudatusi ühenduse tasandil ning tehti mitu olulist uuendust, 
näiteks kehtestati komisjoni leebema kohtlemise süsteemiga sarnane süsteem ja kooskõlastati 
konkurentsi kahjustava tegevuse eest määratavad maksimumtrahvid ühenduse normidega. 
Seega lõppes reformi teise lainega menetlusnormide kooskõlastamine ühenduse uue korraga. 
Lisaks antakse määrusega riigisisestele asutustele suuremad õigused, et tagada õiguslike 
instrumentide ühtsus ja nende rakendamise õiguskindlus. 2005. aasta algul lisanduvad 
määrused, millega selgitatakse menetlusnorme, eelkõige asutamislepingu artiklite 81 ja 82 
kohaselt tehtud kohtuotsuste ülekantavust. 
 
Vähese tähtsuse säte 
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Nimetatud säte on kehtestatud äriseadustiku uues artiklis (artikkel L. 464-6-1). Vähese 
tähtsuse künnis põhineb otseselt ühenduse kehtival süsteemil. Seega loobutakse automaatselt 
menetluse algatamisest väiksema kui 10% turuosaga eelneva ja järgneva kaubaturu ettevõtete 
vaheliste horisontaalpiirangute puhul ja väiksema kui 15% turuosaga eelneva ja järgneva 
kaubaturu ettevõtete vaheliste vertikaalpiirangute puhul. Juhtumi arutamisest keeldumise 
otsus põhineb märgatava mõju puudumisel; seega tuleb otsust põhjendada ja selle tühistamist 
või uuesti läbivaatamist saab taotleda Pariisi apellatsioonikohtult. Tagasilükkamise otsus peab 
põhinema asjaolude uurimisel ja läbivaatamata jätmist peab põhjendama. Nimetatud säte 
võimaldab lihtsustada arvukate “väikeste” juhtumite uurimist ja aitab vähendada 
konkurentsinõukogu töökoormust. 
 
Äriseadustiku kooskõlastamine määrusega 1/2003 
18. märtsi 2004. aasta seaduse volitusnormi alusel vastu võetud määrusega suurendatakse 
konkurentsinõukogu otsustuspädevust, võimaldades tal ettevõtjatelt vastu võtta 
parandusmeetmete ettepanekuid ja määrata trahve. Määrusega selgitatakse 
konkurentsiasutuste vahelist rahvusvahelist koostööd  ja täiustatakse ärisaladuse hoidmise 
korda. Määrusega ühtlustatakse aegumistähtajad ja ühenduse pädevusse antakse menetlus, 
mille kohaselt kohus võib konsulteerida konkurentsinõukoguga, samuti võimaldab see 
konkurentsijuhtumeid käsitlevatel kohtutel spetsialiseeruda. Lõpetuseks täpsustatakse 
menetlejate ja uurijate jaoks sekkumismenetlusi,  lisades määruses nr 1/2003 sätestatud uued 
uurimisvolitused. 
 
Kontrollid 
Uueimisvolitustega seoses muudeti 4. novembri 2004. aasta määrusega õigusakte kahest 
aspektist. Esiteks võib majandusminister anda määruse 1/2003 artikli 22 lõike 1 kohaselt abi 
taotlenud teise liikmesriigi ametiisikutele loa töötada koos Prantsuse uurijate või asja 
menetlejatega, kui nad saavad viimaseid läbiotsimisel aidata. Pidades silmas 
abistamiskohustuse uut regulatsiooni kohandati teiseks kontrollimenetlust, mille algatavad kas 
Prantsuse ametivõimud või mille eesmärgiks on vaidlustamise korral abistada komisjoni 
kontrollitegevuses. Muudatusi on kolm. Esimene sätestab ajutiste pitserite kasutamise, et 
vältida tõendite kaotsiminekut kontrollide või uurimise ajal. Teine sätestab, et uurimisse 
kaasatud politseiametnik võib aktiivselt uurimises osaleda. Sellega suurendatakse komisjoni 
ametiisikute võimalust näha dokumente, mille liikmesriigi uurijad või asja menetlejad on 
konfiskeerinud. 
 
Amicus curiae (kohtu kaasatud kolmandad isikud) 
Kohtutega koostöö tegemise osas tähendab määruse amicus curiae menetlusnormide vahetu 
kohaldamine, et kehtivaid Prantsuse õigusakte ei pea oluliselt muutma. Samal ajal 
täiendatakse selle uue õigusliku instrumendiga äriseadustiku sätteid puhuks, kui kohus peab 
nõu konkurentsinõukoguga asjades, milles kohaldatakse üheaegselt nii riigisisest kui 
ühenduse õigust. Määruse artiklis 15 sätestatud menetlusest sõltumata on kohtutel nüüd õigus 
taotleda nõukogu arvamust mitte ainult riigisisese konkurentsiõiguse kohaldamisel, vaid ka 
EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 alusel algatatud juhtumite puhul. 
 
Teabevahetus 
Äriseadustikuga lubati konkurentsinõukogul edastada teavet teistele konkurentsiasutustele, 
kuid ei sätestatud sõnaselgelt teabe edastamise kohustust komisjoni ees. Äriseadustikku 
täiendati selles küsimuses. Eristatakse selgelt teabevahetust, mis kuulub määruse nr 1/2003 
kohaldamisalasse, ja muid koostööeeskirju, eelkõige neid, millega reguleeritakse koostööd 
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kolmandate riikidega, mille puhul võib kehtida vastastikkuse tingimus, mis Euroopa 
võrgustikus ei kehti. 
 
Juurdepääs toimikule 
Toimikule juurdepääsu korra osas ühtlustab 4. novembri määrus Prantsuse ärisaladuse kaitse 
süsteemi ühenduse õigusega, austades audi alteram partem (ärakuulamisõiguse) menetluse 
nõudeid. Äriseadustik, mis kohtumenetluse eeskujul kohtles varem kõiki pooli võrdselt, 
võimaldab nüüd eristada kaebuse esitanud ja süüdistatavaid ettevõtteid: viimastel on 
laiaulatuslikud kaitseõiguse tagatised, samal ajal kui kaebuse esitajatele võib keelduda 
ärisaladust sisaldava teabe avaldamisest, et vältida selle avalikustamist või turul 
kuritarvitamist. 
 
Liikmesriigi määratud  konkurentsiasutused 
Reformiga kehtestatakse õigusnormid, mis võimaldavad pädevatel asutustel kohaldada 
ühenduse konkurentsiõigust määruse 1/2003 artikli 35 mõistes. Kuigi määrusega antakse 
riigisisestele asutustele ja nende ametnikele ühendusele eriomane pädevus, eelkõige seoses 
uurimisega, jäetakse liikmesriikide ülesandeks asutuste ja ametnike määramine, kellele 
nimetatud pädevus antakse. Prantsusmaal on üldine vastutus artiklite 81 ja 82 kohaldamise 
eest juba äriseadustikuga pandud konkurentsinõukogule ja majandusministrile ning tema 
volitatud ametnikele (konkurentsi, tarbijate ja pettuste kontrolli peadirektoraat, DGCCRF). 
Täiendav määramine uues õigusaktis oli seega ülearune. Ent varasemad sätted piirdusid ainult 
äriseadustiku IV raamatus nimetatud volitustega. Neid täiendati viitega määrusele nr 1/2003, 
et kehtestada selge õiguslik alus ühenduse õigusega ette nähtud uute volituste paralleelsele 
kohaldamisele. 
 
Karistused 
Äriseadustiku muudatustega täiendati konkurentsinõukogu volitusi teha otsuseid ja määrata 
karistusi, andes talle vastavalt määrusele 1/2003 kaks uut volitust. Nüüd võib nõukogu vastu 
võtta parandusmeetmete kohustusi ja määrata trahve nende täitmata jätmise eest. Samuti võib 
ta määrata sama määraga trahve nagu määruses sätestatud. Trahvide määramise õigust võib 
kasutada siiski ainult selleks, et sundida ettevõtet rikkumist lõpetama või ettekirjutust täitma. 
Vaja ei olnud üle võtta komisjoni trahvide määramise volitusi, et sundida ettevõtteid 
uurimisele alluma, sest äriseadustikus juba on sätted kriminaalvastutuse kohta uurimise 
takistamise eest. 
 
Muud küsimused 
Muudeti mitmeid teisi menetlusnorme, et saavutada kooskõla määrusega 1/2003. Nii 
ühtlustab reform süütegude riigisisesed ja ühenduse aegumisnormid, et võimaldada komisjoni 
ja konkurentsinõukogu täielikku koostööd. Ühenduse ja riigisisese konkurentsiõiguse 
rikkumine aegub kolme aasta asemel nüüd viie aastaga ja siseriiklik aegumistähtaeg peatub 
sama juhtumi uurimisel komisjonis või pädevas riigisiseses asutuses. Nimetatud 
ühtlustamisega kõrvaldatakse konkurentsinõukogu ja komisjoni vahel juhtumite 
ümbersuunamise takistused, kui kohaldatakse määruses ette nähtud menetluse peatamise või 
lõpetamise norme. Samal põhjusel laiendati riigisiseses õiguses konkurentsinõukogu volitusi 
peatada või lõpetada menetlus, kui juhtumit uuritakse samal ajal teises riigisiseses asutuses 
või kui komisjon alustab kontrolli või uurimise. 
 
Riigisisese konkurentsiõiguse kohaldamist käsitlevate kohtuvaidluste suunamise võimalust 
spetsialiseerunud kohtutesse laiendati artiklitele 81 ja 82. Nimetatud erikohtualluvuse 
sätestamine ei ole otseselt seotud Prantsuse õiguse range ühtlustamisega, vaid kajastab 
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määruse 1/2003 artiklis 3 sätestatud järjepidevuse ja lähenemise põhimõtteid. Selle 
rakendamist käsitleb 2005. aastal vastu võetav riiginõukogu seadlus. 
 

Iirimaa 
Riigi konkurentsiõigust on oluliselt muudetud. Määruse 1/2003 sätete jõustamiseks rakendati 
määrust 2004 (2004. aasta riiklik akt 195; “riiklik akt”). 

 
Riiklik akt – konkurentsiasutuste määramine 
Määruse artikli 5 mõistes vastutavaks asutuseks määratakse riikliku aktiga kõik kohtud, välja 
arvatud erikriminaalkohus; konkurentsiasutusele pannakse kohustus täita määruse IV, V, VII, 
VIII ja IX peatükis ette nähtud ülesandeid; konkurentsiasutusele, riigiprokurörile ja kohtutele 
või kohtuasutustele pannakse kohustus täita määruse artikli 11 lõigetes 1 ja 5, artikli 27 lõikes 
2 ja artikli 28 lõikes 2 ette nähtud ülesandeid. 

 
Riikliku aktiga säilitatakse konkurentsiõiguse täitmise küsimuses status quo, mis kehtis enne 
määruse jõustumist: 
• konkurentsiasutus vastutab konkurentsijuhtumite uurimise eest; 
• konkurentsiasutus võib algatada tsiviilmenetlusi, konkurentsiasutus või riigiprokurör võib 

konkurentsijuhtumeid uurida kriminaalmenetluses, 
• ainult kohus võib otsustada, kas on rikutud riigi õigust ja/või EÜ asutamislepingut. 
 

Itaalia 
2004. aastal Itaalia konkurentsiõigust ei muudetud. 
 

Küpros 
Konkurentsi kaitse komisjon (edaspidi: “KKK”) on 1990. aastal jõustunud 
konkurentsiseadusega 207/89 (edaspidi: “seadus”) asutatud konkurentsi kaitsmise eest 
vastutav sõltumatu uuriv ja otsuseid tegev haldusorgan. Lisaks anti KKK-le 22. jaanuaril 
1999. aasta äriühingute koondumiste kontrolli seadusega volitused uurida äriühingute 
koondumisi ja otsustada nende heakskiitmise, tagasilükkamise või teatud tingimustel 
nõustumise üle. 
 
Määruse 1/2003 alusel muudeti 2004. aastal siseriiklikke õigusakte, et kooskõlastada need 
määruse sätetega, ja KKK määrati konkurentsiasutuseks, kes vastutab EÜ asutamislepingu 
artiklite 81 ja 82 kohaldamise eest, et tagada määruse tõhus täitmine. Uute õigusaktidega 
laiendatakse KKK õigusi, näiteks õiguse läbi otsida äri- ja eluruume. 
 
Olulisim muudatus on ettevõtetele negatiivsete tõendite andmiseks ja üksikerandite 
tegemiseks kasutatud riigisisese teatamissüsteemi kaotamine ning seetõttu on seaduse 207/89 
artikli 5 lõike 1 (vastab artikli 81 lõikele 3) tingimuste kohased kokkulepped õiguspärased ja 
neid võib täita, sekkumata haldusotsusega. Samuti muutub uute õigusaktide kohaselt 
riigisisese õiguse osaks 1. veebruaril 2003 jõustunud kartellide leebema kohtlemise 
programm, milles sätestatakse koostöö alused olukorras, kus vastavalt seaduse 207/89 artiklile 
4 võib ebaseaduslikus kartellis osaleva ettevõtja trahvist täielikult vabastada või talle 
määratud trahvi vähendada. 
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Määruse 1/2003 artikli 15 kohaselt annab riigikohus menetluses lisaks välja määrusi, et 
saavutada kooskõla artikli 15 lõikega 3 ja võimaldada KKK-l esitada riigisisestele kohtutele 
kirjalikke ning suulisi tähelepanekuid EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamise 
küsimuses. 
 

Läti 
Selleks, et kohaldada Euroopa Liidu konkurentsiõigust kohapeal ja tagada Euroopa Komisjoni 
ning teiste liikmesriikide konkurentsiasutuste abistamine EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 
82 juhtumite uurimisel, tehti 2004. aastal konkurentsiseadusesse järgmised põhimõttelised 
muudatused: 
 

- Läti Vabariigi konkurentsinõukogu volitati kohaldama EL-i konkurentsiõigust; 
- laiendati Läti Vabariigi konkurentsinõukogu uurimisvolitusi; 
- kehtestati õigusnormid EL-i konkurentsiõiguse rikkumiste kontrollimiseks, uurimiseks 

ja rikkumiste eest karistamiseks; 
- kehtestati esialgsed meetmed mida kohaldatakse juhul, kui ilmnevad tõendid EL-i 

konkurentsiõiguse võimaliku rikkumise kohta ja rikkumise jätkamine võib konkurentsi 
oluliselt ning pöördumatult kahjustada; 

- kehtestati menetlus, millega Läti Vabariigi konkurentsinõukogu tagab Euroopa 
Komisjoni ja EL-i teiste liikmesriikide konkurentsiasutuste algatatud uurimistegevuse 
toetamise, 

- täpsustati turuosaliste koondumistest teatamise ja nimetatud koondumiste uurimise 
korda. 

 
Seim (parlament) võttis 22. aprillil 2004 vastu konkurentsiseaduse muutmise seaduse, mis 
jõustus 1. mail 2004. Samal. aastal võeti vastu mitu valitsuse määrust, et parandada 
konkurentsinõukogu töö tulemuslikkust. 
 
Leebema kohtlemise programm 
2004. aastal võeti vastu valitsuse määrus nr 862 “Konkurentsiseaduse artikli 11 esimeses osas 
ja artiklis 13 nimetatud rikkumiste eest määratava trahvi arvutamise kord” (st turuosaliste 
keelatud kokkulepete ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest määratav trahv). 
Nimetatud määrusega sätestati ka nn leebema kohtlemise programm, st horisontaalsete 
kartellikokkulepete poolte trahvidest vabastamine või neile määratavate trahvide 
vähendamine erineval määral toimuva koostöö eest konkurentsinõukoguga. 

 
Trahvist vabastatakse täielikult turuosaline, kes esimesena esitab konkurentsinõukogule 
asjaomased tõendid, kui nimetatud turuosaline ei ole olnud konkreetse keelatud kokkuleppe 
algataja, ei ole täitnud olulist rolli nimetatud keelatud tegevuses ega ole sundinud teisi 
turuosalisi osalema nimetatud keelatud tegevuses. Trahvi vähendatakse 49%, kui rikkumise 
algataja, kellel on rikkumises oluline roll, esitab otsustavaid tõendeid rikkumise kohta. 
 
Kontrollide teostamine 
Peamisi konkurentsiseaduse muutmise seaduse muudatusi on konkurentsinõukogu büroo 
menetlejaõiguste laiendamine. Lisaks senistele uurimisvolitustele anti büroole õigus kohtu 
loal ja politsei juuresolekul siseneda eelneva teatamiseta turuosalistele, nende töötajatele ja 
muudele isikutele kuuluvatesse ruumidesse, sõidukitesse, korteritesse, mitte-eluruumidesse, 
hoonetesse ja muudesse valdustesse, neid ja neis asuvaid hoiuruume avada, et kontrollida seal 
asuvaid ning turuosalistele ja nende töötajatele kuuluvaid kaupu ja dokumente. 
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Amicus curiae (kohtu kaasatud kolmandad isikud) 
Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise kohta hagiavalduse või kaebuse saanud ja 
kohtumenetluse alustanud kohus peab edastama hagiavalduse või kaebuse Läti 
konkurentsinõukogule ning hiljem kohtuotsuse koopia konkurentsinõukogule ja Euroopa 
Komisjonile. Nimetatud kohustus lisati konkurentsiseadusesse, et soodustada 
konkurentsinõukogu amicus curiae tegevust ja aidata Euroopa Komisjonil teostada 
järelevalvet EL-i konkurentsiõiguse kohaldamise üle liikmesriikides. 
 
Toimikule juurdepääs 
Konkurentsiõiguse rikkumises kahtlustatavatele ettevõtjatele võimaldatakse juurdepääs 
toimikule pärast teate saamist Läti Vabariigi konkurentsinõukogult, et uurimise ajal kogutud 
andmed on Läti Vabariigi konkurentsinõukogu jaoks piisavad otsuse tegemiseks. Kui tõendid 
sisaldavad ärisaladust, ei ole need kättesaadavad muudele isikutele. 
 
Konkurentsiasutuse määramine 
EÜ asutamislepingu artikleid 81 ja 82 kohaldavaks konkurentsiasutuseks määrati Läti 
Vabariigi konkurentsinõukogu.  
 
Karistused 
Konkurentsiseaduses on ette nähtud võimalus vähendada EÜ asutamislepingu artikli 81 teatud 
rikkumiste eest ettevõttele määratavaid trahve või vabastada ettevõte trahvidest täielikult, kui 
viimane teeb koostööd konkurentsinõukoguga. 
 

Leedu 
Leedu ühinemine Euroopa Liiduga ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse ajakohastamine, eriti 
määruse 1/2003 ja määruse 139/2004 vastuvõtmine, nõudis asjakohaste muudatuste tegemist 
Leedu konkurentsiõigusesse. Uute Euroopa Liidu konkurentsieeskirjade jõustamise 
soodustamiseks pärast Leedu ühinemist tuli luua sobivad eeltingimused, peamiselt 1999. aasta 
konkurentsiseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmisega. Sel eesmärgil võttis 
parlament 15. aprillil 2004 vastu konkurentsiseaduse muutmise seaduse,3 mis jõustus 1. mail 
2004. 
 
1. mail 2004. aastal jõustunud Leedu konkurentsiseaduse muutmise eesmärk oli 
kooskõlastada Leedu õigusaktid ühenduse õigustikuga. Nimetatud eesmärk on selgelt 
sõnastatud konkurentsiseaduse artikli 1 lõikes 3, mis sätestab, et nimetatud seaduse eesmärk 
on konkurentsisuhteid reguleerivate Leedu ja Euroopa Liidu õigusaktide ühtlustamine. 
Artiklit 1 täiendati lõikega 4, milles osutatakse määruse 1/2003 teksti sisaldavale lisale, mida 
rakendatakse konkurentsiseadusega. 
 
Samuti lisati konkurentsiseadusesse uus, VII peatükk: “Euroopa Liidu konkurentsiõiguse 
kohaldamine”, artikli 47 lõige 1, mis sätestab, et “konkurentsinõukogu on asutus, kes on 
volitatud kohaldama EL-i konkurentsiõigust, mille täitmist Euroopa Liidu konkurentsiõiguse 
kohaselt kontrollib riigisisene konkurentsiasutus”. Nimetatud säte laiendab 
konkurentsinõukogu pädevust EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 ning konkurentsiseaduse 
samaaegse kohaldamise tagamisel. 
                                                 
3  15. aprilli 2004. aasta seadus nr IX-2126 Leedu Vabariigi konkurentsiseaduse muutmise, ettevõtjatele 
antava riigiabi järelevalve seaduse tühistamise tunnustamise ja Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seaduse 
artikli 1 muutmise kohta. 
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Keelatud kokkulepped (artikkel 81) 
Kaotati ettevõtjate kokkulepetest eelneva teatamise ja nendega seotud üksikerandite kord. 
Kehtestatud grupierandi tingimuste kohased kokkulepped kehtivad nende sõlmimise hetkest 
alates (ab initio) konkurentsinõukogu eelneva otsuseta. Vaidluste korral kokkuleppe 
tingimuste ja kehtivate grupierandite kooskõla üle lasub vastavuse tõendamise kohustus 
erandist kasu saaval lepinguosalisel. Kui konkurentsinõukogu väidab, et kokkulepe on 
vastuolus konkurentsiõigusega, peab ta oma väidet samuti tõendama. Seega jäeti seadusest 
välja ettevõtjate võimalus pöörduda konkurentsinõukogu poole üksikerandi taotlusega ja 
kohustus esitada teavet grupierandi tingimuste kohaselt sõlmitud kokkulepete kohta. 
 
Ühinemise kontroll 
Koondumisi käsitlevasse ossa lisati mitu uut sätet. Esiteks kaotati teadete esitamise ranged 
tähtajad. Kaotati nõue, et koondumises osalevad ettevõtjad peavad esitama teate seitsme 
päeva jooksul esimesest koondumisega seotud tegevusest alates ja nõue peatada koondumine 
pärast esimest tegevust, kuni konkurentsinõukogu teeb asjaomase koondumise jätkamist 
lubava otsuse. Kehtiva seaduse kohaselt ja enne koondumise toimumist on koondumises 
osalevatel ettevõtjatel õigus otsustada, millal nad teatavad sellest konkurentsinõukogule. 
Sellega seoses kaotati ka karistused koondumisest õigeaegselt teatamata jätmise eest. 
 
Samuti kaotati konkurentsinõukogu otsuse vastuvõtmise neljakuuline tähtaeg, st 
koondumisest teatanud isiku nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral võib tähtaega 
pikendada ühe kuu võrra. See võib osutuda eriti tähtsaks keerukate juhtumite puhul, kus 
konkurentsinõukogu kavatseb koondumise heaks kiita teatud tingimuste ja kohustuste täitmise 
korral. 
 
Teiseks sätestab seadus, et asjaomased ettevõtjad peavad maksma koondumisteate esitamise 
ja uurimise eest tasu, mille suuruse kehtestab valitus.  
 
Kolmandaks, koondumise hindamiseks täiendati turgu valitseva seisundi testi täiendati 
konkurentsi märkimisväärse takistamise tingimusega. Koondumise võib tunnistada 
lubamatuks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest: turgu valitseva seisundi loomine või 
tugevdamine või konkurentsi märkimisväärne takistamine. 
 
Neljandaks annab seaduse uus sõnastus konkurentsinõukogule lisaõiguse kohustada ettevõtjat 
teatist esitama, kui on oht, et koondumisega luuakse turgu valitsev seisund, seda tugevdatakse 
või takistatakse märkimisväärselt konkurentsi isegi juhul, kui ei ületata seaduses kehtestatud 
käibekünnist. Uue korra kehtestamisel võeti arvesse varasemaid kogemusi, mis on näidanud, 
et teatud turgudel (eriti teenuste turul) võivad koondumised toimuda sellest 
konkurentsinõukogule teatamata, sest ei ole ületatud käibe miinimumkünnist, kuigi sellega 
loodi või tugevnes turgu valitsev seisund. Sellele vaatamata kohaldatakse uut korda ainult 
juhul, kui koondumine on toimunud vähem kui 12 kuud tagasi. 
 
Karistused 
Karistuste süsteemi muudeti Euroopa Komisjoni karistuste määramise põhimõtete kohaselt. 
Trahve, mis konkurentsinõukogu määrab ettevõtjatele keelatud kokkulepete, turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamise, konkurentsinõukogu loata korraldatud teatamiskohustuslike 
koondumiste eest, koondumise jätkamise eest selle peatamise ajal, koondumise tingimuste või 
konkurentsinõukogu kehtestatud kohustuste rikkumise eest, suurendati 10%-ni eelmise 
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majandusaasta kogutulust. Konkurentsiseaduse uue sätte kohaselt kinnitati trahvisumma 
kehtestamise kord valitsuse 6. detsembri 2004. aasta määrusega. 
 
Uurimismenetlus 
Konkurentsiseadusesse lisatud uue sätte kohaselt peab konkurentsinõukogu konkurentsi 
kahjustavat tegevust käsitleva taotluse läbivaatamise lõpetama ja tegema uurimise alustamise 
või sellest keeldumise otsuse mitte 14 päeva jooksul, nagu varem, vaid 30 päeva jooksul 
taotluse esitamisest alates. Uurimise tähtaega pikendati viie kuuni, mida võib iga kord 
pikendada veel kolme kuu võrra. Samuti on nüüd võimalus keelduda uurimise alustamisest, 
kui puuduvad seaduse rikkumise kahtlust kinnitavad tõendid. 
 
Veel üks oluline muudatus on seotud võimalusega uurimine lõpetada. Konkurentsiseaduse 
uue sätte kohaselt võib uurimise lõpetada mitte ainult juhul, kui seaduserikkumist ei tuvastata, 
vaid ka siis, kui tegevuse tulemusel ei ole oluliselt kahjustatud seadusega kaitstud huve ja 
seaduse rikkumises kahtlustatav ettevõtja lõpetab sellise tegevuse vabatahtlikult ning esitab 
konkurentsinõukogule kirjaliku kohustuse loobuda niisugusest tegevusest. Selline kohustus on 
asjaomase ettevõtja suhtes siduv. Kui kohustust ei täideta, võib ettevõtjale määrata trahvi 5% 
eelmise majandusaasta keskmisest päevakäibest iga päeva eest, millal rikkumine toimus 
(rikkumist jätkati). 
 
Võttes arvesse määrust 1/2003, lisati uus sunnivahendite kasutamist käsitlev säte. Selle 
kohaselt võib Euroopa Komisjoni kontrollide ajal kasutada sunnivahendeid Vilniuse 
ringkonna halduskohtu eelneva loa alusel. 
 
Määruse 1/2003 kohaselt on EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamise õigus ja 
kohustus riigi kohtutel, seetõttu reguleerib konkurentsiseadus konkurentsijuhtumite kohtuliku 
menetlemise üksikasju. Seetõttu täiendati tsiviilkohtumenetluse seadustikku sättega, mille 
kohaselt konkurentsijuhtumeid uuritakse vastavalt seadustikule, kui konkurentsiseaduses ei 
ole sätestatud teisiti. EÜ asutamislepingu artikli 81 või 82 kohaldamisega seotud hagiavalduse 
saamisel teatab kohus sellest Euroopa Komisjonile ja konkurentsinõukogule. Euroopa 
Komisjon ja konkurentsinõukogu võivad omal algatusel esitada märkusi EÜ asutamislepingu 
artikli 81 või 82 kohaldamise kohta, anda selgitusi, esitada tõendeid ja osaleda nende 
uurimises ning esitada taotlusi ja avaldusi. 
 
Konkurentsiseaduse uus artikkel 50 sätestab, et ettevõtjatel, kelle õigustatud huve on rikutud 
EÜ asutamislepinguga vastuolus olevate või muude konkurentsi kahjustavate tegevustega, on 
õigus esitada hagi Vilniuse ringkonnakohtule ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks ja kantud 
kahjude hüvitamiseks. Seega on ülalnimetatud kahjustava tegevusega tekitatud kahju 
hüvitamise juhtumite uurimine Vilniuse ringkonnakohtu ainupädevuses. 
 

Luksemburg 
17. mai 2004. aasta konkurentsiseadusega muutis Luksemburg oma õigusakte kahes olulises 
küsimuses: 

• seadusega lisati Luksemburgi õigusesse õigusvastaste kokkulepete ja turgu valitseva 
seisundi keeld samaselt EÜ asutamislepingu artiklitega 81 ja 82 (välja arvatud viited 
niisuguse tegevuse mõjust ühendusesisele kaubandusele); 

• seadusega loodi sõltumatu konkurentsiasutus konkurentsinõukogu, et kohandada 
Luksemburgi ametiasutuste struktuuri määruse 1/2003 nõuetega. Konkurentsinõukogu 
ülesanne on nii riigisisese kui ühenduse konkurentsiõiguse kohaldamise järelevalve, 
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nimetatud eeskirjade rikkumise olemasolu üle otsustamine ja õigusrikkumise 
lõpetamiseks kohustamine ning trahvide määramine. 

 
Konkurentsinõukogu abistab konkurentsiinspektsioon, mis ei sõltu täielikult 
konkurentsinõukogust, vaid asub majandusasjade eest vastutava ministri (praegu majandus- ja 
väliskaubandusminister) haldusalas ja uurib juhtumeid nii Luksemburgi õiguse kui ka 
ühenduse õiguse alusel. 
 
Nimetatud kahe asutuse pädevus ja töökorraldus põhinevad suures osas määrusel 1/2003: 

• konkurentsiinspektsioonil on laiad kontrolliõigused: õigus nõuda teavet ja võtta ütlusi; 
õigus kontrollida ja läbi otsida äri- ja muid ruume ning konfiskeerida dokumente 
(läbiotsimisi võib korraldada ja dokumente konfiskeerida kohtu loal); õigus nimetada 
eksperte; 

• konkurentsinõukogu esimees võib anda korralduse esialgse õiguskaitse (või hagi 
tagamise meetmete) rakendamiseks;  

• konkurentsinõukogu võib määrata erinevaid karistusi: kõiki sunnivahendeid, mis on 
proportsionaalsed kahtlustatava rikkumisega ja vajalikud rikkumise tegelikuks 
lõpetamiseks; trahve, perioodilisi trahvimakseid; 

• konkurentsinõukogu võib kohaldada leebema kohtlemise programmi; 
• konkurentsinõukogu võib ettevõtjate pakutud parandusmeetmed muuta 

kohustuslikuks; 
• ärisaladuste ja konfidentsiaalse teabe kaitsmine: sellesisulise taotluse võib esitada 

konkurentsinõukogu esimehele;  
• konkurentsinõukogu ja konkurentsiinspektsiooni liikmed ning 

konkurentsiinspektsiooni nimetatud eksperdid on kohustatud hoidma ametisaladust; 
• tagatud on asjaomaste osaliste kaitseõigused: vastuväidete esitamine 

konkurentsiinspektsioonile; juurdepääs toimikule; ärakuulamine konkurentsinõukogus 
enne otsuse vastuvõtmist; otsuste edasikaebamine halduskohtusse; 

• konkurentsinõukogu ja konkurentsiinspektsioon peavad tegema koostööd Euroopa 
Komisjoniga ja liikmesriikide konkurentsiasutustega teabe või dokumentide 
vahetamisel; 

• konkurentsinõukogu ja konkurentsiinspektsioon abistavad Euroopa Komisjoni 
määruse 1/2003 (konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) ja määruse 139/2004 
(kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle) kohaldamisel, 

• konkurentsiinspektsioon teeb koostööd riigisiseste kohtutega. 
 
Nimetatud kaks konkurentsiasutust asutati lõplikult alles 2004. aasta oktoobris liikmete 
nimetamisega. 
 

Ungari 
Ungari konkurentsiasutuse (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) president ja GVH 
konkurentsinõukogu president andsid 2003. aasta detsembris välja kaks teatist; mõlemad 
jõustusid 1. jaanuaril 2004. Nimetatud kaks teatist on: 
 
Teatis 2/2003 konkurentsivastastes juhtumites trahvide määramise meetodi kohta 
Nimetatud teatisega muudetakse GVH trahvide arvutamine avalikuks ja arusaadavaks. 
Meetod erineb mitmeti EÜ “Trahvide määramise meetodi suunistest”. Vastupidiselt EÜ 
suunistele ei ole kehtestatud trahvisummasid teatud taseme või teatud liiki rikkumiste eest, 
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vaid meetod põhineb kahe-etapilisel menetlusel. Esimeses etapis antakse rikkumise teatud 
omadustele hinne, mille alusel määratakse trahvi alussumma. Asjaolusid, näiteks rikkumise 
raskust (sealhulgas konkurentsirisk ja rikkumise mõju turule), rikkumises osalemist (nt 
aktiivne või passiivne), süülisust jne hinnatakse 100 palli skaalal. Teises etapis võetakse 
arvesse rikkumist kergendavaid või raskendavaid asjaolusid, näiteks rikkumise kestus ja 
korduv iseloom. Kui saab määrata rikkumise tulemusel saadud kasu, tuleks see 
kolmekordistada ja selle alusel arvutamist jätkata. Arvutuste tulemus ei tohi ületada seaduses 
lubatud maksimumtaset, mis on 10% ettevõtja eelmise majandusaasta netokäibest ja trahvi 
tuleks vähendada, kui juhtumi puhul saab kohaldada leebemat kohtlemist. 

 
Teatis 3/2003 leebema kohtlemise kohta 
GVH koostas leebema kohtlemise normid täielikus kooskõlas EÜ leebema kohtlemise 
programmiga. Leebema kohtlemise põhimõtted vastavad Ungaris EÜ teatises kirjeldatud 
põhimõtetele. 
 
Uuendati kahte Ungari grupierandi määrust kooskõlas Euroopa lepingus sätestatud 
õigusaktide ühtlustamise kohustusega, sest Ungari grupierandi määruste aluseks olnud EÜ 
grupierandi määrust oli eelnevalt muudetud. Nimetatud kaks määrust on: 
− valitsuse määrus 18/2004. (II. 13.) Korm. teatavatele konkurentsi kahjustavatele 

kindlustuskokkulepetele antava grupierandi kohta, 
− valitsuse määrus 19/2004. (II. 13.) Korm. erandite kohta teatud liiki mootorsõidukite 

sektori vertikaalkokkulepete konkurentsi piiramise keelust. 
 
Kaks Ungari grupierandi määrust järgivad põhiliselt asjaomaseid EÜ määrusi. 
 
Ungari Euroopa Liiduga ühinemise tõttu kaotas 2002. aasta seadus X “Ühelt poolt Ungari 
Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduste ja selle liikmesriikide vahel assotsiatsiooni 
loomiseks sõlmitud Euroopa lepingu artikli 62 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
konkurentsieeskirjade rakendamist käsitleva assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 2/96 
väljakuulutamise kohta” tähtsuse ja tunnistati seetõttu alates 1. maist 2004 kehtetuks. 
 
2003. aasta seadusega XXXI muudetakse Ungari konkurentsiseadust 1. mail 2004. aastal 
jõustunud ühinemise tõttu. Seaduse sätted keskendusid eranditult Ungari konkurentsiasutuse 
ja ühenduse konkurentsiõigust kohaldavate riigisiseste kohtute jaoks esmatähtsatele 
eeskirjadele, et aidata nimetatud asutustel edukalt toime tulla ühenduse õigusest tulenevate 
ülesannetega. 
 

Malta 
Malta ühinemise tõttu Euroopa Liiduga 1. mail 2004 tehti mitu muudatust 
konkurentsiseaduses (379. peatükk, Malta õigusaktid). Muudatused annavad 
konkurentsiametile õiguse uurida EÜ asutamislepingu võimalikke rikkumisi ja lubavad ausa 
kaubanduse komisjonil kohaldada EÜ konkurentsiõigust koos riigisisese konkurentsiõigusega 
seoses konkurentsivastase tegevusega, mis mõjutab liikmesriikide vahelist kaubandust. Seega 
viidi konkurentsiseadus 1. mail 2004. aastal jõustunud III seadusega  kooskõlla määrusega 
1/2003. Peamised muudatused on järgmised: 
 
Tõlgendamine 
Konkurentsiseaduse artiklis 2 antakse seaduses kasutatud olulisemate mõistete ja väljendite 
legaaldefinitsioon. Mõnda legaaldefinitsiooni on muudetud, et need kajastaksid 
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konkurentsiameti ning ausa kaubanduse komisjoni tegevust kohaldamaks EÜ asutamislepingu 
artikleid 81 ja 82 ja teostamaks asjaomaseid kontrolle ja uurimist kohapeal. Allpool on 
nimetatud mõned olulisemad muudatused, muudetud osa on alla joonitud ja kursiivis: 
 
• “asjaomane turg” on Maltal või Malta ükskõik millises piirkonnas või väljaspool Maltat 

asuv tooteturg, mis võib piirduda teatud aja või aastaajaga või mitte; 
 
• “konkurentsi kahjustav tegevus” on käesoleva seaduse artikli 5 või EÜ asutamislepingu 

artikli  81 kohaselt ettevõtjate vaheline keelatud kokkulepe, ettevõtjate ühenduse otsus või 
kooskõlastatud tegevus ja vastavalt käesoleva seaduse artiklile 9 või EÜ asutamislepingu 
artiklile 82 ühe või enama ettevõtja tegevus keelatud turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamisel,  

 
Seaduse artiklisse 2 lisati uued mõisted: ‘EÜ asutamisleping’, ‘Euroopa Komisjon’, 
‘liikmesriigid’ ja ‘riigisisene konkurentsiasutus’. 
 
Sisuliste sätete muudatused (artiklid 5 ja 9) 
Seaduse artiklisse 5, mille lõige 1 keelab 

“kõik ettevõtjate vahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja 
igasuguse ettevõtjate vahelise kooskõlastatud tegevuse, mille eesmärk on või 
mille tulemusel takistatakse, piiratakse või kahjustatakse konkurentsi Maltal 
või ükskõik millises Malta osas …”, 
 

on nüüd lisatud kaks uut lõiget, lõige 5 ja lõige 6, millega rakendatakse määruse 1/2003 
artikkel 3. Nimetatud lõiked sätestavad: 

“5) EÜ asutamislepingu artiklit 81 kohaldatakse ka juhul, kui ettevõtjate 
vahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja ettevõtjate vaheline 
kooskõlastatud tegevus võib kahjulikult mõjutada Malta ja ühe või enama 
liikmesriigi vahelist kaubandust. 
 
6) Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist ei peeta liikmesriikide vahelist kaubandust 
mõjutada võivate, kuid EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 mõistes 
konkurentsi piiravate ja kahjustavate või EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 
tingimustele vastavate või EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist 
käsitleva määrusega hõlmatud kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste ja 
kooskõlastatud tegevuse keelustamist hõlmavaks.” 

 
Artikkel 9, mis varem lihtsalt keelas turgu valitseva seisundi kuritarvitamise Maltal või 
ükskõik millises Malta osas, sisaldab nüüd uut lõiget, milles on sätestatud: 

“EÜ asutamislepingu artiklit 82 kohaldatakse ka juhul, kui ettevõtja 
kuritarvitus võib mõjutada Malta ja ühe või enama liikmesriigi vahelist 
kaubandust.” 
 

Menetlusnormide muudatused 
Artiklid 7 (mis käsitles üksikerandi andmist) ja 10 (mis käsitles sekkumatustõendi andmist) 
on välja jäetud; järelikult peavad ettevõtjad nüüd ise ennast hindama, et teha kindlaks, kas nad 
vastavad artikli 5 lõike 3 kohaselt erandi andmise tingimustele. 

 
Artikli 5 lõikest 3 kasu saada soovival ettevõtjal või ettevõtjate ühendusel lasub nimetatud 
lõike tingimustele vastavuse tõendamise kohustus (artikli 5 lõige 4). 
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Uurimisvolituste laiendamine (artikkel 12) 
Artikli 12 lõike 1 muudatusega laiendati konkurentsiameti direktori uurimise algatamise 
volitusi. Seega korraldatakse uurimine: 

 ameti algatusel; 
 kaubanduse eest vastutava ministri taotluse alusel;  
 kaebaja kirjaliku väite alusel, et on rikutud seaduse sätet või 
  riigisiseselt määratud konkurentsiasutuse, iga liikmesriigi või Euroopa Komisjoni 

taotluse alusel. 
 

Artikli 12A lõikes 1 on sätestatud direktori õigus teha uurimise lõppedes põhjendatud otsus 
artikli 5 ja/või 9 rikkumise kohta (kui see piirdub kohaliku mõjuga). Artikli 5 lõike 1 ja/või 
artikli 9 lõike 1 tõsise rikkumise korral kohustatakse direktorit artikli 12A lõikes 2 esitama 
kontrollitulemuste aruande ausa kaubanduse komisjonile. 2004. aasta III seadusega lisati artikli 
12A lõige 3, et laiendada direktori nimetatud kohustust artikli 81 ja/või 82 väidetava rikkumise 
juhtudele. Ent mõlemal juhul teeb ausa kaubanduse komisjon lõpliku otsuse selle kohta, kas 
tegemist oli rikkumisega. 
 
Artikli 33 lõiget 2, mis sätestab kaubanduse eest vastutava ministri volitused anda määrusi, mis 
reguleerivad konkurentsiseaduse teatavaid küsimusi, on samuti muudetud, sätestades õiguse 
anda määrusi määruse 1/2003 kohaldamiseks. Nimetatud määrustes on sätestatud: 

i) konkurentsiameti volitused korraldada ühisuurimisi, teha koostööd ja vahetada 
teavet teiste riigisiseste konkurentsiasutustega;  
ii) ausa kaubanduse komisjoni, Euroopa Komisjoni, riigisiseste kohtute ja 
konkurentsiasutuste koostöö korraldus, 
iii) õigus kartelliasjades karistused määramata jätta või neid vähendada. 

 
Rikkumise parandusmeetmed 
Artikkel 13 on täielikult asendatud 2004. aasta III seadusega, et anda konkurentsiameti 
direktorile õigus oma äranägemisel anda välja tegevuse peatamisese korraldusi ja/või täitmise 
korraldusi konkurentsiseaduse artikli 5 lõike 1 või artikli 9 lõike 1 rikkumise kohta otsuse 
tegemisel. Seaduse artikli 5 või artikli 9 tõsise rikkumise ja EÜ asutamislepingu artiklite 81 
ning 82 rikkumise korral on ainult ausa kaubanduse komisjonil õigus anda välja tegevuse 
peatamise või täitmise korraldusi. 

• Tegevuse peatamise korraldus on korraldus viivitamata lõpetada ja loobuda 
osalemisest sellises kokkuleppes, otsuses, tegevuses või käitumises. 

• Täitmise korralduses nähakse ette käitumuslikud või struktuurilised parandusmeetmed 
(võrdeliselt toimepandud rikkumisega) asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele 
ettevõtjatele, et viivitamata ja tulemuslikult rikkumine lõpetada. 

- Struktuurilisi parandusmeetmeid võib määrata ainult juhul, kui puudub 
võrdväärselt tulemuslik käitumuslik parandusmeede või kui sama tulemuslik 
käitumuslik parandusmeede oleks ettevõtjale struktuurilisest 
parandusmeetmest koormavam. 

 
EÜ asutamislepingu artikli 81 “vahetut mõju” kajastavad muudatused 
Enne 2004. aasta III seaduse vastuvõtmist sätestas konkurentsiseaduse varasem artikli 16 
lõike 1 versioon, et kui ausa kaubanduse komisjon on leidnud, et kokkuleppe, otsuse või 
tegevusega rikutakse artikli 5 sätteid, on iga isik, kes pärast nimetatud otsuse avaldamist 
tegutses nimetatud kokkuleppe, otsuse või tegevuse kohaselt, süüdi õigusrikkumises 
nimetatud artikli kohaselt. Uus artikli 16 lõige 1 sätestab: 
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“Iga isik, kes tegutseb käesoleva seaduse artiklit 5, 9 või EÜ asutamislepingu 
artiklit 81 või 82 rikkudes, on süüdi õigusrikkumises käesoleva seaduse 
alusel.” 
 

Järelikult võib nüüd määrata kriminaalõiguslikke karistusi (vt allpool) rikkumiste eest, mis 
pandi toime enne konkurentsiameti või ausa kaubanduse komisjoni rikkumist käsitlevat otsust 
ja vaatamata sellele, et rikkumine võidi pärast sellist otsust lõpetada. 
 
Teabevahetus 
Artikli 33 lõiget 2, mis sätestab kaubanduse eest vastutava ministri õiguse anda määrusi, mis 
reguleerivad konkurentsiseaduse teatavaid küsimusi, muudeti, et sätestada “konkurentsiameti 
pädevuse korraldada ühist uurimist, teha koostööd ja vahetada teavet teiste riigisiseste 
konkurentsiasutustega” ja “ausa kaubanduse komisjoni, Euroopa Komisjoni, riigisiseste 
kohtute ning konkurentsiasutuste koostöö korraldus”. 

 
Karistused 
Konkurentsiseaduses on alates selle jõustumisest 1995. aastal ette nähtud kriminaalõiguslikud 
karistused seaduse rikkumise eest. Nimetatud karistused on rahatrahvid ja ulatuvad seaduse 
artikli 5 või 9 rikkumisel 1%-st kuni 10%-ni rikkumise eest vastutava ettevõtja käibest, 
kusjuures trahvi alammäär on 3000 Malta liiri. 
 
Ausa kaubanduse komisjoni menetlusnormid 
2004. aasta III seadusega muudeti ka konkurentsiseaduse lisa, kus on sätestatud ausa 
kaubanduse komisjoni menetlust käsitlevad normid, et kajastada Malta ühinemist Euroopa 
Liiduga. 
 
Lisa 8. eeskirja punkt c käsitleb Euroopa Komisjoni võimalust teha kõikides EÜ 
asutamislepingu artiklite 81 või 82 kohaldamise juhtumites ausa kaubanduse komisjonile 
ettepanekuid, esitada dokumente või muid tõendeid, mis võivad olla juhtumi seisukohast 
olulised. Lisaks muudeti 13. eeskirja sõnastust, millega selgitatakse, et seaduse tõlgendamisel 
on ausa kaubanduse komisjonil õigus kasutada Euroopa Ühenduse esimese astme kohtu ja 
Euroopa Kohtu otsuseid, Euroopa Komisjoni konkurentsialaseid tõlgendavaid teatisi ja 
teiseseid õigusakte ning ka muid asjakohaseid Euroopa Komisjoni otsuseid ja avaldusi.  
 

Holland 
Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse kohaldamine (konkurentsiseaduse 10. peatükk, 
paragrahv 88) 
Hollandis on vastutavaks konkurentsiasutuseks määruse 1/2003 mõistes määratud   
peadirektor ja volitatud asutusena kasutab ta määruse 139/2004 kohaselt oma volitusi 
asutamislepingu artiklil 83 põhinevate määruste alusel asutamislepingu artiklite 81 ja 82 
kohaldamiseks ning asutamislepingu artikli 84 kohaselt kasutab ta olemasolevaid volitusi 
otsustada konkurentsikokkulepete vastuvõetavuse ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise 
üle ühisturul.  

 
Koostöökohustust (konkurentsiseaduse artikkel 69) rikkunud osalisele määratava 
maksimaalse trahvi suurendamine / asjaomased karistused  
Peadirektor võib osapoolele, kes rikub üldhaldusmenetluse seaduse 5. osa paragrahvi 20 lõiget 
1 ametiisikute (paragrahvi 50 lõike 1, paragrahvi 52 lõike 1 või paragrahvi 89g lõike 1 
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mõistes) puhul määrata trahvi, mis ei ületa 450 000 eurot või kui tegemist on ettevõtjaga või 
ettevõtjate ühendusega ja kui see summa on suurem, trahvi, mis ei ületa 1% ettevõtja otsusele 
eelnenud majandusaasta käibest või vastavalt 1% ettevõtjate ühenduse moodustavate 
ettevõtjate otsusele eelnenud majandusaasta ühiskäibest. 

 
Muud küsimused 
Kokkulepetest teatamise süsteemi kaotamine (konkurentsiseaduse artikkel 17) ja õigusliku 
erandi süsteemi kasutuselevõtmine (konkurentsiseaduse artikkel 6.3). 
 

Austria 
2004. aastal koostati seaduseelnõud konkurentsiseaduse muutmiseks ja uue kartelliseaduse 
vastuvõtmiseks; 2005. aasta talvel kavatseti kasutusele võtta hindamismenetlus (avalik 
arutelu). 
 
Pärast viimast, olemuslikult institutsioonilist reformi tuleb nüüd Austria konkurentsiõiguse 
materiaalõiguse norme veelgi täpsemalt lähendada ühenduse õigusele. Reform keskendub 
õigusliku erandi süsteemi ning asutamislepingu artikleid 81 ja 82 rangelt järgivate normide 
kehtestamisele; sõnaselgelt seadusega kehtestatud peatunnistaja staatuse andmise võimalus 
peaks riiklikku sundi tõhustama.  
 

Poola 
Poolas on konkurentsieeskirjad kehtestatud 15. detsembri 2000. aasta konkurentsi- ja 
tarbijakaitse seadusega (konkurentsi- ja tarbijakaitse seadus, Poola konkurentsiseadus), mis 
jõustus 1. aprillil 2001. Nimetatud seadus on kooskõlas EL-i õigusaktidega, eriti 
asutamislepingu artiklitega 81 ja 82. Konkurentsi- ja tarbijakaitse seaduse4 artikliga 5 on 
keelatud konkurentsi kahjustavad kokkulepped, artikliga 8 aga turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamine. 
 
Artiklis 5 sätestatud keeld ei kohaldu, kui kokkuleppe poolte ühine turuosa ei ületa 
horisontaalkokkulepete puhul 5% ja vertikaalkokkulepete puhul 10% ning rikkumine ei hõlma 
hinnakokkuleppeid, toodangu kontrollimist ega piiramist, turu jagamist või 
riigihankemenetluses tehtud pakkumiste tingimustes kokkuleppimist. 
 
Ministrite nõukogu võib artikli 7 alusel välja anda grupierandi määruseid. Praegu kehtib viis 
sellist määrust. Üksikeranditest teatamise süsteemi ei ole Poolas kunagi olnud. 
 
Poola konkurentsiseadusega on monopolivastase asutuse kohustused pandud OCCP 
(konkurentsi- ja tarbijakaitse ameti) presidendile. Ameti president võib algatada selgitava ja 
monopolivastase menetluse kaebuse alusel või omal algatusel. OCCP president võib samuti 
anda korraldusi kontrolli teostamiseks. 
 
Poola konkurentsiasutuse uurimisvolitused 
Ameti president võib nõuda ettevõtjatelt ja nende ühendustelt kogu vajalikku teavet. OCCP 
volitatud töötaja või kaubandusinspektsiooni ametnik (“inspektor”) võib: 

                                                 
4  Kui ei ole teisiti öeldud, on kõik Poola puhul nimetatud artiklid konkurentsi- ja tarbijakaitse seaduse 
artiklid. 
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• siseneda kontrollitava ettevõtja ruumidesse, hoonetesse, muudesse valdustesse ja 
transpordivahenditesse ning nõuda kontrolli esemega seonduvate dokumentide esitamist ja 
teha märkmeid; 

• nõuda kontrollitavalt ettevõtjalt kontrolli esemega seoses suulisi selgitusi; 
• otsida läbi ruume  konkurentsi- ja tarbijakaitse kohtu määruse alusel, mille andmist taotleb 

ameti president. Läbiotsimise võib korraldada inspektor või (ameti presidendi juhtnööride 
kohaselt) politsei, 

• konfiskeerida dokumente, mis võivad olla juhtumi uurimisel tõendusmaterjaliks. 
 
Ameti president võib välja kutsuda ja ära kuulata tunnistajaid ning korraldada ärakuulamisi, 
kuhu ta võib kutsuda pooled ja tunnistajad, ning tellida ekspertarvamusi. 
 
Kui ettevõtja esitab kontrolli käigus vale- või eksitavat teavet või keeldub kontrolli või 
uurimise käigus andmast temalt nõutud teavet või koostööst konkurentsiasutusega, võib ameti 
president määrata asjaomasele ettevõtjale trahvi kuni 50 000 000 eurot. 
 
Teavet, mida ameti president on menetluse käigus kogunud, võib kasutada ainult 
konkurentsiasutuse teistes menetlustes või kriminaalmenetlustes. 
 
Kui kontroll või uurimine kinnitab konkurentsivastast tegevust, võtab OCCP president vastu 
otsuse, millega keelatakse kokkulepe või tegevus ja karistatakse rikkumises osalenud 
ettevõtjaid (määrata võib trahvi, mis ulatub kuni 10%-ni eelmise majandusaasta käibest). 
Poola konkurentsiseaduse kohaselt võib presidendi konkurentsivastast tegevust käsitleva 
otsuse edasi kaevata konkurentsi- ja tarbijakaitse kohtusse. 
 
2000. aasta seaduses sätestatud koondumise eeskirjad on kooskõlas EÜ koondumise 
määrusega. Kui koondumise osaliste käive ületab 50 000 000 eurot, tuleb koondumisest enne 
selle toimumist teatada (artikkel 12). Artiklis 13 on loetletud erandid koondumisest teatamise 
kohustusest. Poola koondumiste kontrolli eeskirjades kohaldatakse tõhusa konkurentsi 
märkimisväärse takistamise kriteeriumit. Lisaks saab OCCP president Poola 
konkurentsiseaduse kohaselt vajadusel koondumise teatud tingimustel heaks kiita. 
 
Peamiste seadusandlike arengute kirjeldus 
1. mail 2004. aastal jõustus konkurentsi- ja tarbijakaitse seaduse muutmise seadus. 
Muudatuste eesmärk oli ühtlustada Poola konkurentsiõigus EÜ õigusega, eelkõige hiljuti 
vastu võetud määrusega 1/2003 ja määrusega 139/2004. Kõnealuste muudatustega määrati 
konkurentsi ja tarbijakaitse ameti president konkurentsiasutuseks, kes on pädev kohaldama 
asutamislepingu artikleid 81 ja 82. Poola õigussüsteemis võeti kasutusele uued, EÜ 
õigussüsteemis juba olemasolevad meetmed, näiteks esialgse õiguskaitse (s.h hagi tagamise) 
meetmed, parandusmeetmed ja leebema kohtlemise programm. 
 
Poola konkurentsiõiguse täielikuks kooskõlastamiseks määrusega 1/2003 ajakohastati 
menetlusnorme, mis käsitlevad kaebuste tagasilükkamist ning menetluse peatamist ja 
lõpetamist. Samuti lisati konkurentsi- ja tarbijakaitse seadusesse uued teabevahetust, kontrolle 
ja läbiotsimist käsitlevad sätted. 
 
Turgu valitseva seisundi kriteerium asendati tõhusa konkurentsi märkimisväärse takistamise 
kriteeriumiga –artikli 17 kohaselt kiidab konkurentsi ja tarbijakaitse ameti president 
koondumise heaks, kui selle tulemusel ei piirata turul konkurentsi, eriti luues või tugevdades 
turgu valitsevat seisundit. EL-i ja OECD institutsioonide soovitusi ja märkusi järgides jäeti 



 

 23

Poola konkurentsiseadusest välja artikkel 13.2. See sätestas, et ettevõtjad ei ole kohustatud 
ühinemisest teatama, kui osaliste turuosa ei ületa 20%. Veel jäeti seadusest välja artikkel 94.4, 
mis tähendab, et alates 1. maist 2004 ei ole Poola õiguses ette nähtud võimalust ühinemisest 
tagantjärele teatada. 
 
Konkurentsijuhtumite kohtulik menetlemine: 
• konkurentsijuhtumeid uurivate kohtuinstantside ringi suurendati – konkurentsi- ja 

tarbijakaitse kohtu otsuse võib nüüd apellatsioonikohtusse edasi kaevata (varem võisid 
osalised esitada kassatsioonikaebuse konkurentsi- ja tarbijakaitse kohtu otsuse peale ainult 
riigikohtusse), sest tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatus jõustus 18. augustil 2004. 
aastal, 

• alates 1. maist 2004 kohaldatava tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatuse järel on 
Poola õigussüsteemis ette nähtud amicus curiae menetlus konkurentsijuhtumites. 

 
Konkurentsiasutuse määramine 
Alates 1. maist 2004 on konkurentsi- ja tarbijakaitse ameti presidendi ülesanne tagada 
asutamislepingu artiklite 81 ja 82 täitmist. Poola konkurentsiseaduse artikli 24 lõige 1a 
sätestab määramise õigusliku aluse. 
 
Leebema kohtlemise programm 
Poola konkurentsiseaduse muutmisega lisati seadusesse uued sätted (artiklid 103a ja 103b), 
mis käsitlevad kartelli kohta teavet andnud ettevõtjate leebemat kohtlemist. Kartellis osalev 
ettevõtja, kes esimesena annab konkurentsiasutusele teavet, mis on piisav kartellijuhtumis 
menetluse alustamiseks või esitab tõendid, mille alusel saab vastu võtta otsuse kartelli 
olemasolu kohta, võidakse trahvist täielikult vabastada teatavate tingimuste täitmise korral 
(koostöö uurimise ajal, kartellis osalemise viivitamatu lõpetamine, taotleja ei tohi olla kartelli 
algataja, taotleja esitatud teave või tõendid ei ole juba konkurentsiasutuse käsutuses). Poola 
leebema kohtlemise programmi kohaselt on võimalik trahvi vähendada nende kartellis 
osalevate ettevõtjate puhul, kes esitavad konkurentsi ja tarbijakaitse ametile tõendeid kartelli 
olemasolu kohta, kuid ei vasta trahvist täieliku vabastamise kõikidele tingimustele. Leebema 
kohtlemise taotluste menetlemise normid on sätestatud 22. juunil 2004. aastal jõustunud 
ministrite nõukogu 18. mail 2004. aasta määruses. 
 
Kontrollid 
Määruse 1/2003 artikli 22 kohaselt võib konkurentsi- ja tarbijakaitse ameti president volitada 
riigisisese konkurentsiasutuse töötajat kontrollis osalema. 
 
Konkurentsi ja tarbijakaitse seaduse artikli 61a kohaselt võib Poola konkurentsiasutus alates 
1. maist 2004 eraldi uurimist algatamata korraldada kontrolle, s. h läbi otsida, kui ettevõtja 
vaidlustab määruse 1/2003 või määruse 139/2004 alusel komisjoni või riigi 
konkurentsiasutuse korraldatud kontrolli. Samuti võib ta määruse 1/2003 artiklit 22 või 
määruse 139/2004 artiklit 12 kohaldades korraldada kontrolle eraldi menetlust algatamata. 
 
Konkurentsi- ja tarbijakaitse seaduse uus artikkel 58.1a sätestab, et kiireloomuliste juhtumite 
puhul, kui on alust kahtlustada tõsist rikkumist, võib kontrolli lubava kohtumääruse välja anda 
enne, kui Poola konkurentsiasutus on algatanud ametliku menetluse. 
 
Kontrolli ja läbiotsimise eeskirjade uue vastuvõtmise raison d’etre on anda Poola 
konkurentsiasutusele tõhusamad vahendid faktide kogumiseks – seetõttu on laiendatud 
dokumentide loetelu, mida võib kontrollida, ja mitteäriruumide loetelu, mida võib läbi otsida.  
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Amicus curiae (kohtu kaasatavad kolmandad isikud) 
Poola konkurentsiseaduse 2004. aasta muudatusega võeti Poola õigussüsteemis kasutusele 
amicus curiae menetlus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 479.6a võimaldab pädeval 
konkurentsiasutusel esitada kirjalikke või suulisi tähelepanekuid asutamislepingu artiklite 81 
ja 82 kohaldamise küsimustes. 
 
Teabevahetus 
Poola õiguse ühtlustamiseks määruse 1/2003 teabevahetust käsitlevate sätetega muudeti 
artiklit 65 – lisati lõige 3, mille kohaselt võib menetluse käigus kasutada (määruse 1/2003 
kohaselt) konkurentsi ja tarbijakaitse ameti presidendi kogutud teavet. Määruse 1/2003 artikli 
12 alusel saadud teavet võib menetluse käigus kasutada ainult selle edastamise tingimustel, 
sealhulgas karistamisest loobumine. 
 
Juurdepääs toimikule 
Alates 1. maist 2004 võib toimikule juurdepääsu piiramine olla põhjendatud mitte ainult 
ärisaladuse või muude seadusega kaitstud saladuste avaldamise tõttu, vaid ka konkurentsi ja 
tarbijakaitse seaduse artikli 62 muudatusest tuleneva vajaduse tõttu kaitsta avalikku huvi. 
Nimetatud piirangut võib kohaldada igaühe, mitte ainult menetlusosaliste suhtes. 
 
Uued menetlusnormid 
Konkurentsijuhtumi uurimine lõpetatakse viie kuu jooksul selle algatamise kuupäevast alates 
(enne oli tähtaeg neli kuud). Konkurentsi- ja tarbijakaitse ameti president lõpetab menetluse 
või lükkab kaebuse tagasi, kui juhtumiga tegeleb Euroopa Komisjon. Kui juhtumiga tegeleb 
teise liikmesriigi konkurentsiasutus, võib konkurentsi- ja tarbijakaitse ameti president 
menetluse lõpetada või kaebuse tagasi lükata. 
 
Karistused 
Ülalnimetatud muudatusega jäeti välja säte, mille kohaselt konkurentsiõigust rikkunud 
ettevõtjale Poolas määratav trahv ei tohtinud ületada 5 000 000 eurot. Alates 1. maist 2004 
arvutatakse konkurentsiõiguse materiaalõigusnormide rikkumise eest määratavad 
trahvisummad ainult ettevõtja eelmise majandusaasta käibe alusel (trahv ei tohi ületada 10% 
käibest). See tähendab, et ettevõtjale määratud trahv võib olla Poola konkurentsiseaduse 
eelmises versioonis sätestatud 5 000 000 euro piirmäärast suurem. 
 

Portugal 
2004. aastal Portugali konkurentsiõigust ei muudetud. 
 

Sloveenia 
Asutamislepingu artiklite 81 ja 82 Euroopa Liidus kohaldamise uue korraga nõuti teatavate, 
peamiselt menetlusega seotud muudatuste tegemist Sloveenia õigusaktides. 2004. aastal tuli 
muuta konkurentsi piiramise vältimise seadust5 määruse 1/2003 kohaselt. Kaotati 
kokkulepetest teatamise kord ja võeti kasutusele õigusliku erandi kord. Viimaste muudatuste 
kohaselt määrati konkurentsi kaitse amet asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamise 
pädevaks asutuseks. Lisaks võeti kasutusele mõned uued otsuseliigid, sealhulgas 
parandusmeetmete otsus. 

                                                 
5  Konkurentsi piiramise vältimise seadus (Sloveenia Vabariigi teataja nr. 56/1999 ja nr 37/2004). 
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Slovakkia 
Slovakkia Vabariigi konkurentsiamet koostas konkurentsi kaitse seaduse nr 136/2001 Coll. 
muutmise seaduse nr 204/2004, mis jõustus 1. mail 2004 ja millega tehti seadusesse järgmised 
muudatused: 
 
Leebema kohtlemise programm 
Seaduse muudatusega laiendati leebema kohtlemise programmi kohaldamisala, eristades kaks 
olukorda, mida käsitlevad kaks seadusesätet – trahvist vabastamine ja trahvi vähendamine 
50% võrra. Sätestatud on nimetatud sätete täitmise tingimused. Konkurentsi kahjustavas 
horisontaalkokkuleppes osalevale ettevõtjale määratava trahvi 50% võrra vähendamise 
taotlemiseks tuleb täita ainult kaks tingimust: 

a) ettevõtja esitab omal algatusel olulisi tõendeid, mis koos konkurentsiameti käsutuses 
oleva teabe ja dokumentidega võimaldavad konkurentsiametil tõestada, et on rikutud 
artiklis 4 või muudes eriõigusaktides sätestatud keeldu; 
b) ettevõtja lõpetab konkurentsi kahjustavas kokkuleppes osalemise hiljemalt punktis a 
nimetatud teabe esitamise ajal. 
 

Konkurentsiamet eeldab, et muudatus lihtsustab leebema kohtlemise programmi kohaldamist 
tegelikkuses. 
 
Kontroll 
Määruse 1/2003 alusel anti muudatusega nii konkurentsiametile kui ka komisjonile võimalus 
kohtu loa alusel teostada kontrolli ettevõtjate eravaldustes. Konkurentsiamet võib kohtule 
esitada kontrollimisloa projekti. Konkurentsiameti töötajatel on õigus kontrolli käigus: 

a) pitseerida teave või dokumendid või sätestatud ajaks pitseerida kontrollitavaid hooneid 
ja ruume kontrollimiseks vajalikus ulatuses; 
b) võtta vajalikuks ajaks kaasa teabekandjaid ja dokumente, et teha neist koopiaid või 
saada juurdepääs teabele – kui konkurentsiamet ei suuda peamiselt tehnilistel põhjustel 
teabele juurde pääseda või teha dokumentide koopiaid kontrolli käigus. Konkurentsiamet 
koostab selle kohta protokolli. 

 
Kui hoonetesse, ruumidesse ja transpordivahenditesse ei lubata siseneda, on konkurentsiameti 
töötajatel õigus seda teha nõusolekuta. Teabe ja dokumentide esitamisest keeldumise korral 
on konkurentsiameti töötajatel õigus kontrollida hooneid, ruume või transpordivahendeid ja 
teabele ning dokumentidele juurdepääsu saamiseks kasutada sunnijõudu, surudes maha 
vastupanu või kõrvaldades takistusi. Konkurentsiametil on õigus kutsuda takistuste 
kõrvaldamiseks appi muid isikuid. Konkurentsiamet koostab selle kohta protokolli. 
 
Amicus curiae (kohtu kaasatud kolmandad isikud) 
Seadusega nr 204/2004 Coll. muudeti ka tsiviilkohtumenetlust, mille kohaselt komisjon ja 
konkurentsiamet võivad esitada kirjalikke teatisi, mis käsitlevad menetluse objektiga otseselt 
seotud õiguslikke asjaolusid, kui kohus kohaldab erimääruse sätteid. Kohus võib rahuldada 
komisjoni või konkurentsiameti taotluse esitada suuline teatis. 
 
Kõnealuse teatise koostamise eesmärgil peab kohus lubama komisjonil ja konkurentsiametil 
kasutada toimikut ja teha sellest väljavõtteid ning koopiaid. Komisjoni ja konkurentsiameti 
taotluse alusel peab kohus esitama kõikide teatise koostamiseks menetlusobjektiga seotud 
dokumentide koopiad. 
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Teabevahetus 
Komisjoni ja Euroopa Kohtu teavitamise kohustus tuleneb asutamislepingust ja määrusest 
1/2003, seetõttu ei lisatud teabevahetust käsitlevaid sätteid. 
 
Konkurentsiasutuse määramine 
Konkurentsi kaitse seaduse muudatusega tehti nimetatud valdkonnas mitu olulist muudatust. 
 
Seaduse artikli 22 lõike 1 punktis b sätestatakse konkurentsiameti õigus võtta vastu otsus, et 
ettevõtja käitumine või tegevus on keelatud konkurentsi kaitse seaduse (riigi õigusakt) või 
eriõigusakti (asutamislepingu artiklid 81 ja 82) kohaselt; ta teeb otsuse niisuguse käitumise 
lõpetamiseks võetavate parandusmeetmete kohta ja õigusvastase olukorra lõpetamise 
kohustuse kohta. See tähendab, et konkurentsiamet on pädev menetlema Euroopa 
konkurentsiõiguse rikkumise juhtumeid. 
 
Samas sätestab seaduse muudatus, et konkurentsi kaitse seaduse menetlusnorme ja trahvide 
määramist võimaldavat sätet (seaduse artiklid 22–40) kohaldatakse konkurentsiameti 
menetlustes, kui konkurentsiamet hindab ettevõtjate tegevusi eriõigusaktide alusel (määrus 
1/2003). 
 
Karistused 
Ülalnimetatud muudatusega muudeti oluliselt trahvide määramise korda ja trahvisummasid. 
Esmalt on oluliselt suurendatud konkurentsiameti otsuse täitmata jätnud ettevõtja karistamise 
võimalusi. Konkurentsiamet võib määrata ettevõtja käibest 10% suuruses summas trahvi 
tingimused täitmata jätnud ettevõtjale, konkurentsiameti otsusega sätestatud kohustuse 
täitmata jätnud ettevõtjale, konkurentsiameti otsuse täitmata jätnud ettevõtjale või 
koondumisest tulenevate õiguste ja kohustuste kasutamise keeldu rikkunud ettevõtjale, välja 
arvatud juhul, kui konkurentsiamet on teinud ettevõtjale erandi. 
 
Uus on ka võimalus määrata kuni 2 000 000 Slovakkia krooni (50 000 euro) suurune trahv 
riigiametiasutusele, mis täidab riigi haldusülesandeid, kohaliku omavalitsuse asutusele, mis 
täidab kohaliku võimu haldusülesandeid ja halduslepingu alusel riigi haldusülesandeid, ja 
muudele asutustele, mis halduslepingu alusel täidavad avalikke ülesandeid, selgelt toetavad 
teatud ettevõtjaid neile eeliste andmisega või piiravad konkurentsi muul viisil. Enne 
muudatuse jõustumist oli võimalik nimetatud asutusi ainult hoiatada või nõuda rikkumise 
heastamist ja teavitada kõrgemalseisvat asutust. 

Konkurentsiamet võib ka määrata kuni 5 000 000 Slovakkia krooni (umbes 125 000 euro) 
suuruse trahvi ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes jätab konkurentsiametile esitamata 
nõutud dokumendid või teabe ettenähtud tähtaja jooksul, esitab valed või ebatäielikud 
dokumendid või teabe või ei luba kontrollimiseks siseneda oma äri- ja eluruumidesse. 
Muudatused leebema kohtlemise programmis kajastuvad ka karistuspoliitika muudatustes. 

Muud küsimused 
Kooskõlas määrusega 1/2003 võib konkurentsiamet lõpetada turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamise ja konkurentsi piiravate või kahjustavate kokkulepete menetluse otsusega, 
millega ettevõtjat kohustatakse võtma tema pakutud parandusmeetmeid võimalike 
konkurentsipiirangute kõrvaldamiseks. Konkurentsiamet võib sellise otsuse teha konkreetse 
tähtajaga.  

Konkurentsiamet võib omal algatusel sellist otsust ka muuta või selle tühistada, kui: 
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a) otsuse tegemise aluseks olnud tingimused on otsuse tegemise järel oluliselt muutunud; 
b) ettevõtja jätab konkurentsiameti otsusega talle pandud kohustused täitmata; või 
c) ettevõtja esitatud teave, mille alusel otsus tehti, osutus ebatäielikuks või valeks. 

Soome 
Valitsuse eelnõu Soome konkurentsipiirangute seaduse (konkurentsiseadus) muutmiseks 
saadeti parlamenti 19. veebruaril 2004. Muudetud konkurentsiseadus jõustus 1. mail 2004. 
Konkurentsiseaduse muudatused tulenevad suures osas EÜ konkurentsiõiguse 
jõustamissüsteemi reformist. Ühtlustamine mõjutab peamiselt tarnekokkulepetega seotud 
konkurentsipiirangute hindamist. Ühtlustamine tähendab ka keelustamise põhimõtte 
kohaldamisala laiendamist Soome konkurentsiõiguses. 
 
Konkurentsiseaduses on nüüd normid, mis vastavad asutamislepingu artiklitele 81 ja 82. 
Sarnaselt asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 keelab uus artikkel 4 kokkulepetel põhinevad 
konkurentsipiirangud. Sarnaselt asutamislepingu artikliga 82 keelab artikkel 6 turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamise. Artikkel 4 käsitleb nii konkurentide horisontaalkokkuleppeid kui ka 
tarne- ning turustuslepingutega seotud vertikaalkokkuleppeid. Lisaks asendati artikliga 4 
varasem jaemüügihinna kokkuleppe keeldu käsitlenud artikkel ja artikkel 9, mida varem 
kohaldati tarne- ja jaotuslepingute puhul. Jaemüügihinna kokkuleppe keeldu käsitlenud 
artiklile vaatamata olid tarne- ja turustuslepingutega seotud konkurentsipiirangud lubatud, kui 
need ei kahjustanud konkurentsi. Nüüd hõlmab kõiki jaotuskanalitega seotud 
konkurentsipiiranguid artikli 4 keeld ja konkurentsiseaduse artikkel 5 näeb ette õigusliku 
erandi tegemise asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaselt. Reformi osana kaotati riigisisesed 
erandid ja sekkumatustõendi süsteem ning muudeti seadusega lubatud erandi otsest 
kohaldamist. Konkurentsiseadust kohaldatakse kooskõlas EL-i konkurentsiõigusega, seetõttu 
osutatakse komisjoni vähese tähtsusega rikkumise  teatisele ja grupierandi määrustele ning 
nendega seotud teatistele kui tõlgendamise suunistele. 
 
Reformi käigus vaadati läbi ka rikkumiste eest määratavate trahvide suurused ja võeti 
kasutusele trahvidest vabastamise süsteem kartellijuhtumites. Esimene kartelli olemasolust 
teatanud ettevõtte vabastatakse artikli 9 alusel trahvist, kui ta: 1) annab Soome 
konkurentsiametile konkurentsipiirangute kohta teavet, mis võimaldab konkurentsiametil 
sekkuda, 2) annab Soome konkurentsiametile teavet enne, kui konkurentsiamet selle mujalt 
saab, 3) edastab Soome konkurentsiametile kogu oma käsutuses oleva teabe ja kõik 
dokumendid, 4) teeb Soome konkurentsiametiga konkurentsipiirangu uurimise ajal koostööd 
ja 5) on lõpetanud piirangus osalemise või lõpetab selle viivitamata teabe edastamise järel. 
Kui nimetatud tingimused on täidetud, ei tee Soome konkurentsiamet turukohtule 
(Markkinaoikeus) ettepanekut määrata kõnealusele ettevõtjale trahv konkurentsi kahjustamise 
eest. Esimene kartelli liige, kes kartelli paljastab, vabastatakse trahvist. Trahvist vabastatakse 
ainult üks kartelli liige. Kartelli teiste liikmete trahvi võib uue artikli 8 kohaselt vähendada, 
kui nad osutavad Soome konkurentsiametile olulist abi kartelli uurimises. Artiklile 8 kohaselt 
on trahvist vabastamine või trahvi vähendamine võimalik kõikide konkurentsipiirangute 
puhul. Trahvi maksimumsumma ei tohi ületada 10% asjaomase ettevõtja või ettevõtjate 
ühenduse eelmise majandusaasta kogukäibest. 
 
Vastutavateks riigisisesteks konkurentsiasutusteks on määratud Soome konkurentsiamet ja 
turukohus (Markkinaoikeus). Reformi käigus vaadati läbi konkurentsiasutuste õigused. Nüüd 
teeb keelatud tegevuse lõpetamise otsuse Soome konkurentsiamet, mitte turukohus. 
Konkurentsiameti otsuse võib turukohtusse edasi kaevata ja kohtu pädevusse kuulub 
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konkurentsi kahjustamise eest trahvide määramine. Turukohtu otsuse võib edasi kaevata 
kõrgemasse halduskohtusse. Turukohus võib anda komisjonile loa viia ellu otsus, millega 
antakse korraldus eluruumide kontrollimiseks. Soome konkurentsiametil on komisjoni 
abistamiseks vajalikud volitused. 
 

Rootsi 
1. juulil 2004 kooskõlastati Rootsi õigusaktid määrusega 1/2003. Määruse 1/2003 
kohaldamisega seotud peamised muudatused Rootsi konkurentsiseaduses on loetletud allpool. 
 
Kohtute teavitamiskohustuse täitmiseks võeti vastu määrus, mis sätestab: “Kui üldkohus või 
turukohus (Marknadsdomstolen) on oma otsuses kohaldanud EÜ asutamislepingu artiklit 81 
või 82 , tuleb otsuse koopia saata samal päeval konkurentsiasutusele.” 
 
Samuti muudeti Rootsi konkurentsiseadust, et kooskõlastada riigisiseste eeskirjade 
kohaldamine EÜ uue kohaldamissüsteemiga. Rootsi konkurentsiamet ei anna enam 
ettevõtjatele kokkulepete või kooskõlastatud tegevuse jaoks sekkumatustõendeid ega 
erandeid. Konkurentsiametilt üksikerandi saamise võimalus asendati „õigusliku erandiga“ 
ettevõtjatevahelise konkurentsivastase koostöö keelust, kui on täidetud erandi andmise 
tingimused. Enne 1. juulit 2004 riigisisese õiguse alusel antud sekkumatustõendid jäävad 
kehtima. Riigisisese õiguse kohaselt enne 1. juulit 2004 konkurentsiameti tehtud 
erandiotsused jäävad kehtima otsuses sätestatud kuupäevani. Riigisisene grupierandi süsteem 
säilib edaspidise teatamiseni. 
 
Konkurentsiasutused 
Kui see ei ole sätestatud seaduses (konkurentsiseaduse artikkel 5), otsustab valitsus, millised 
kohtud ja muud asutused on konkurentsiasutused määruse 1/2003 mõistes. 
 
Konkurentsiseaduse artikli 45 lõikes 1 sätestatud kohustus anda teavet ja võimaldada 
uurimist 
Rootsi konkurentsiseaduse artikli 45 lõikes 1 sätestatud ettevõtjate kohustusi on laiendatud 
olukordadele, kus Rootsi konkurentsiamet teostab kontrolle Euroopa Liidu teise liikmesriigi 
konkurentsiasutuse taotluse alusel (konkurentsiseaduse artikli 45 lõige 2). 
 
Kontrollitaotlused 
Rootsi konkurentsiasutuse taotluse alusel võib Stockholmi linnakohus anda asutusele loa 
korraldada kontrolle ettevõtja ruumides, et teha kindlaks, kas ettevõtja on rikkunud mõnda 
artiklis 6 või 19 või EÜ asutamislepingu artiklis 81 või 82 sätestatud keeldu 
(konkurentsiseaduse artikli 47 lõige 1). Esimene lõige kehtib ka juhul, kui Rootsi 
konkurentsiasutus esitab nimetatud taotluse Euroopa Liidu teise liikmesriigi 
konkurentsiasutuse palvel (konkurentsiseaduse artikli 47 lõige 2). 
 
Eelnev luba 
Määruse 1/2003 artikli 21 lõikes 3 nimetatud eelnevat luba käsitlevaid küsimusi uurib 
Stockholmi linnakohus Rootsi konkurentsiasutuse taotluse alusel (konkurentsiseaduse 
artikkel 53a). 
 
Määruse 1/2003 artikli 15 kohaldamine 
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Kohus võib Euroopa Komisjoni või Rootsi konkurentsiasutuse esitatud määruse 1/2003 artikli 
15 kohaldamisega seotud tähelepanekuid arvesse võtta poole taotluseta. Menetluse pooltele 
antakse võimalus teha tähelepanekute kohta märkusi (konkurentsiseaduse artikkel 70). 

 

Ühendkuningriik 
2004. aastal tehti 1998. aasta konkurentsiseadusesse olulisi muudatusi, et anda 
Ühendkuningriigi konkurentsiametile (Office of Fair Trading – OFT) ja Ühendkuningriigi 
teistele riigisisestele konkurentsiasutustele6 (edaspidi hõlmab lühend “OFT” kõiki 
Ühendkuningriigi asjaomaste tööstusharude konkurentsiasutusi) volitused tegutseda 
võimalikult tõhusaks ajakohastamisele järgneval ajal, ja vajaduse korral kooskõlastada 
riigisisese konkurentsiõiguse erinevad aspektid Euroopa Liidu ajakohastatud eeskirjadega.  
 
Muudatused hõlmavad 1998. aasta konkurentsiseaduse teatamist käsitlevate sätete tühistamist, 
mille kehtivuse ajal oli ettevõtjatel võimalik taotleda otsust, kas on rikutud I peatüki keeldu 
(põhineb artiklil 81) või II peatüki keeldu (põhineb artiklil 82). 
 
1998. aasta konkurentsiseaduse OFT uurimisvolitustega seotud osasid muudeti, et nimetatud 
õigusi saaks kasutada artiklite 81 ja 82 rikkumiste menetlemisel. 1998. aasta 
konkurentsiseadusesse lisati uued sätted, mille kohaselt OFT võib Euroopa Komisjoni nimel 
taotleda kontrolliks luba artikli 21 lõike 3 alusel ja korraldada Euroopa Komisjoni nimel 
artikli 22 lõikes 2 nimetatud uurimisi ning teiste konkurentsiasutuste nimel artikli 22 lõikes 1 
nimetatud uurimisi. Samuti võivad Ühendkuningriigi konkurentsiasutused teha ettekirjutusi ja 
määrata karistusi artiklite 81 ja 82 rikkumise eest. Lisaks I või II peatüki rikkumisi 
käsitlevatele otsustele võib konkurentsi apellatsioonikohtusse edasi kaevata artikli 81 või 
artikli 82 rikkumist käsitlevad otsused. 
 
Samuti muudeti 1998. aasta konkurentsiseadust, et võimaldada OFT-l vastu võtta siduvaid 
kohustusi nii I ja II peatüki kui ka artiklite 81 ja 82 rikkumistega seotud juhtumites. 
 
Muudetud on ka I ja II peatüki keelavate sätete ning artiklite 81 ja 82 rikkumise eest 
määratava rahatrahvi maksimumsummat. Varem oli trahvi ülempiir 10% ettevõtja 
Ühendkuningriigi käibest maksimaalselt kolme rikkumisele eelnenud aasta jooksul (sõltuvalt 
rikkumise kestusest). Nüüd on trahvi ülemmäär eelnenud majandusaasta maailmakäibest 10% 
artikli 81, artikli 82, I peatüki või II peatüki rikkumise otsuse alusel. 
 
Ühendkuningriigi leebema kohtlemise programmi laiendati, et võimaldada OFT-l vajaduse 
korral rakendada leebema kohtlemise sätteid artikli 81 ning I peatüki juhtumites. 
  
2004. aasta detsembris andis OFT välja 12 suunist ja 2 komplekti seaduste kommentaare, 
milles selgitatakse, kuidas OFT arvates hakkavad Ühendkuningriigis toimima I ja II peatüki 
keelavad normid ning artiklid 81 ja 82 ajakohastamisele järgneval ajal. 

                                                 
6  St Kommunikatsiooniministeerium, Gaasi- ja Elektrituru Amet, Põhja-Iirimaa Energiaregulatsiooni 
Amet, Veeteenuste peadirektor, Raudteeministeerium ja Tsiviillennuamet. OFT kõrval on kõik nimetatud 
asutused volitatud kohaldama 1998. aasta konkurentsiseadust ja artikleid 18 ning 82 nende haldusala 
valdkondades. 
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1.2. Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse täitmine riikide konkurentsiasutustes 

Käesolevas osas nimetatud otsused on riigisisesed konkurentsiasutused teinud ja teatanud 
2004. aastal  EÜ asutamislepingu artikli 81 või artikli 82 kohaldamisel. 2004. aastal teatati 
määruse 1/2003 artikli 11 lõike 4 kohaselt Euroopa Komisjonile 33 kavandatud otsusest. 
Kõikides juhtumites ei jõutud 2004. aastal otsust teha  ja nendest seega allpool ei räägita. 

Taani 
29. septembril 2004 tegi Taani konkurentsinõukogu otsuse, mis käsitles ettevõtte Post 
Danmark AS väidetavat turgu valitseva seisundi kuritarvitamist adressaadita posti ja kohalike 
nädalalehtede levitamise turul. Konkurentsinõukogu jõudis otsusele, et Post Danmark oli 
diskrimineerivaid hindu kasutades rikkunud EÜ asutamislepingu artiklit 82 ja Taani 
konkurentsiseaduse artikli 11 lõiget 1. 
 
24. novembril 2004 tegi Taani konkurentsinõukogu otsuse, milles leidis, et Post Danmark AS 
oli turuvallutusliku hinnakujundusega kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit adressaadita 
posti ja kohalike nädalalehtede levitamise turul. 
 

Saksamaa 
Aruandeperioodil kohaldas Föderaalne Konkurentsiamet EÜ konkurentsiõigust järgmistes 
juhtumites: 
 
1) Taribetoontoodete väikesed ja keskmise suurusega tootjad teatasid kartelli 

moodustamisest Loode-Saksamaal. Kokkuleppe kontrollimise tulemusena jõudis 
Föderaalne Konkurentsiamet järeldusele, et kartell avaldas mõju ka naaberriigis Hollandis 
ja leping sisaldas raskekujulisi piiranguid, mida EÜ asutamislepingu artikli 81 lõige 3 ei 
hõlma. Seega oli kartelli puhul tegemist keelatud kokkuleppega. Otsus on vaidlustatud.  

2) Ratsionaliseerimiskartelli, millele oli antud erand kuni 2005. aasta septembrini, tähtaja 
pikendamisest teatamise järel väljendas Föderaalne Konkurentsiamet kartellis osalevatele 
betoonsillutisekivide tootjatele oma kahtlusi, kas lepingus sätestatud hinnakujunduse ja 
kvootide määramise põhimõtted on vastavuses EÜ asutamislepingu artikliga 81.  Pärast 
seda võeti teatis tagasi.  

3) Henkel KgaA ja USA ettevõtte Lord Corporation ettepanekust luua võrdsete osalustega 
(50 : 50) ühisettevõte siduv- ja katteainete valdkonnas loobuti, kui Föderaalne 
Konkurentsiamet oli avaldanud kahtlust, et see võib konkurentsi kahjustada. Ettepanek 
oleks tulnud keelata, sest sellega oleks rikutud GWB artiklit 1 ja EÜ asutamislepingu 
artiklit 81. 

4) Föderaalne Konkurentsiamet kontrollis kvaliteedi tagamise asutuse Acrylwanne e.V. 
valuakrüülist valmistatud plaatide ning akrüülvannide kvaliteedi- ja katsetingimusi, muu 
hulgas ka nende vastavust EÜ asutamislepingu artiklile 81. Vaidlustati lepingu säte, mille 
kohaselt kvaliteedi tagamise asutuse liikmeks said ainult valuakrüüli tootjad. Kuna 
asjakohase kvaliteedimärgi puudumise tõttu ei olnud plastvannide turul märgata olulist 
mõju, ei keelatud kvaliteeditingimuste edasist kasutamist. 

5) POZ-meetodi (kassas sularahata maksmine EC-kaardi (electronic cash card) abil) 
kasutamise lõpetamisest 1. juulil 2005. aastal teatamise menetluses kasutas Föderaalne 
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Konkurentsiamet oma mõju, et tagada tähtaja pikendamine 31. detsembrini 2006. Teadet 
kontrolliti ka EÜ asutamislepingu artikli 81 seisukohast. 

6) Föderaalne Konkurentsiamet lõpetas solaariumiaparaate müüva turundusettevõtte vastu 
suunatud menetluse EÜ asutamislepingu artikli 81 rikkumises. Turundusettevõtte ja tema 
tarnijate lepingute õigusvastaseid sätteid muudeti. 

7) Majatarvete valdkonna ostukoostööleping, mida uuriti põhjalikult EÜ asutamislepingu 
artiklis 81 sätestatud koondumiste kontrolli erandi alusel, vastas Föderaalse 
Konkurentsiameti arvates EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimustele. 

8) Föderaalne Konkurentsiamet uuris bussiettevõtete koostöölepingut, mille eesmärgiks oli 
reisijateveo seaduse mõistes vastutavate asutuste juhtnööride täitmine ja kohaliku 
reisijateveo teenuse osutamiseks avalikes hangetes osalemine, et hinnata selle vastavust 
EÜ asutamislepingu artiklile 81. Föderaalse Konkurentsiameti arvates on EÜ 
asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimused täidetud. 

9) Turunduskoostöö piimatoodete ja muude toiduainete hulgimüügi valdkonnas nn 
väljaspool kodu tarbimise turul kiideti ühinemise kontrolli seisukohast heaks. Koostöö 
erinevate tahkude uurimine näitas, et Föderaalse Konkurentsiameti hinnangul vastas 
koostöö EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimustele. 

10) Uuriti ühingu Fleurop asutatud ratsionaliseerimiskartelli vastavust Euroopa õigusele (EÜ 
asutamislepingu artiklile 81). Niivõrd kui Fleurop vastab jätkuvalt riigisisese 
konkurentsiseaduse kohaselt antava erandi tingimustele, jääb Föderaalne Konkurentsiamet 
seisukohale, et tema tegevus ei nõua haldussunni rakendamist Euroopa konkurentsiõiguse 
alusel. 

11) Vastuseks mitme konkureeriva postiteenuste osutaja kaebusele algatas Föderaalne 
Konkurentsiamet GWB artikli 20 ja EÜ asutamislepingu artikli 82 alusel menetluse 
ettevõtte Deutsche Post AG suhtes, keda kahtlustati ebaõiglases takistamises ja 
põhjendamatus ebavõrdses kohtlemises teenustele osalise juurdepääsu andmise tõttu 
postiseaduse artikli 28 alusel. Föderaalne Konkurentsiamet algatas EÜ asutamislepingu 
artikli 82 alusel ülalnimetatud menetluse Deutsche Post AG suhtes, sest viimane keeldus 
oma võrgustikus edasi toimetamast kirju, mis jäid allapoole ainulitsentsis kehtestatud 
kaalupiirmäära. Euroopa Konkurentsivõrgustiku tööjaotuse kohaselt Euroopa Komisjon 
nimetatud juhtumiga ei tegelenud. 

12) Vastuseks mitme ajalehekirjastuse kaebusele alustas Föderaalne Konkurentsiamet 
Deutsche Post AG toote “Einkauf Aktuell” hinnakujunduse esialgset uurimist. Uurimine 
lõpetati, kui selgus, et puudus piisav alus kahtlustada rikkumist turuvallutusliku 
hinnastrateegia kujul EÜ asutamislepingu artikli 82 kohaselt. 

13) Pärast seda, kui finantsinvestor oli üle võtnud Duales System Deutschland AG, (DSD) 
kaotati DSD varasem kartellilaadne aktsionäride struktuur. Kõik suured jaemüügi- ja 
tööstusettevõtted kõrvaldati aktsionäride hulgast. Jaemüügi- ja tööstussektori aktsionäride 
osatähtsus langes alla 5%. Ümberkorralduste tulemusena võis DSD vastu algatatud 
menetluse lõpetada. Juhtumit uuriti ka EÜ asutamislepingu artikli 81 seisukohast. 

14) EÜ asutamislepingu artikli 81 kohaselt alustatud menetluses, mis käsitles ühekordse 
kasutusega kohustusliku tagatisrahaga joogipakendite kogumise ja ühekordselt 
kasutatavate pakendite tagatisraha tagastamise üleriigilise süsteemi loomist, ei esitanud 
Föderaalne Konkurentsiamet konkurentsiseaduse alusel vastuväiteid asjaomastele 
ettevõtetele Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar Handels-AG and VfW AG. 
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15) 2006. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste tõttu hotellitubade üürimiseks loodud 
ühisettevõttele tehti erand osana ühinemise kontrolli menetlusest. Kuigi ühinemine kujutas 
endast konkurentsi piiramist EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaselt, ei leidnud 
Föderaalne Konkurentsiamet, et oleks põhjust algatada ühisettevõtte suhtes menetlus, sest 
konkurentsiameti arvates olid EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimused täidetud. 

16) Euroopa Kohtu otsuse kohaselt ei ole haigekassade rühm ettevõte EÜ asutamislepingu 
artikli 81 mõistes, kui nad määravad ravimite maksumuse hüvitamise ülemmäärad. 
Nimetatud otsuse alusel lõpetati mitu menetlust, milles uuriti sätestatud hinna põhimõtet. 

 

Hispaania 
Konkurentsikohtu otsused –  
Enne 1. maid 2004 menetletud juhtumid 
Juhtum Astel/Telefónica: konkurentsiteenistuse otsus nr 2340/01, konkurentsikohtu otsus nr 
557/03  
29. novembril 2001 esitas Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de 
Telecomunicaciones (Astel) konkurentsiteenistusele kaebuse Telefónica de España Sau 
(Telefónica) vastu konkurentsiseaduse artikliga 6 ja EÜ asutamislepingu artikliga 82 keelatud 
konkurentsi kahjustava tegevuse tõttu. Kaebuse esitaja väitel kasutati ära turgu valitsevat 
seisundit, mis hõlmas eel-lepingute taotluste ebavõrdset käsitlemist, mille kohaselt Telefónica 
osutas teatud teenuseid ainult tingimusel, et tarbijatel ei olnud eel-lepinguid tema 
konkurentidega, ja klientide tagasivõitmiseks kasutati tarbijaid eksitavaid ärivõtteid. 
 
17. veebruaril 2003, olles uurinud kaebust, saatis konkurentsiteenistus konkurentsikohtule 
aruande, milles kinnitas rikkumist ja soovitas määrata trahv. 
 
1. aprillil 2004 võttis konkurentsikohus vastu otsuse 557/03, mille kohaselt Telefónica oli 
rikkunud konkurentsiseaduse artiklit 6 ja EÜ asutamislepingu artiklit 81 ja oli kuritarvitanud 
turgu valitsevat seisundit, sest oli teatud teenuseid osutanud ainult tingimusel, et tarbijatel ei 
olnud eel-lepinguid tema konkurentidega, ning oli korraldanud ebaausa reklaamikampaania, 
mis solvas konkurente ja eksitas tarbijaid. Kohus andis Telefónicale korralduse maksta 57 
miljonit euro suurune trahv ja lõpetada nimetatud tegevused. 
 
Pärast 1. maid 2004 menetletud juhtumid 
Juhtum Asempre/Correos: konkurentsiteenistuse otsus nr 2353/02, konkurentsikohtu otsus 
nr 568/03 
21. jaanuaril 2002 esitas Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de 
Correspondencia (Asempre) konkurentsiteenistusele kaebuse Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafose (Correos) vastu konkurentsiseaduse artikli 6 ja EÜ asutamislepingu artikli 81 
rikkumise tõttu. Kaebuse esitaja väitis, et Correos sõlmis suurte klientidega selliste 
postiteenuste ühise osutamise lepinguid, mille osutamisel ta konkureeris teiste ettevõtjatega ja 
mille osutamise õigus oli seadusega antud Correosele ning  kasutas samuti turuvallutuslikku 
hinnakujunduspoliitikat ristsubsideerimise näol.  
 
Konkurentsiteenistus esitas märkused väidetava turuvallutusliku hinnakujundustegevuse 
kohta teises juhtumis (konkurentsiteenistus nr 2353/02) ja saatis 10. septembril 2003 
konkurentsikohtule aruande, milles soovitas tunnistada Correose rikkumises süüdi ja määrata 
talle trahv turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest, mis seisnes ainuõiguslepingute ja 
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reguleeritud ning reguleerimata postiteenuste osutamise lepingute sõlmimises ning 
samaväärsetele teenustele erinevate tingimuste kehtestamises. 
 
15. septembril 2004 tegi konkurentsikohus otsuse 608/04, milles leiti, et Correos rikkus 
konkurentsiseaduse artiklit 6 ja EÜ asutamislepingu artiklit 82, kuritarvitades turgu valitsevat 
seisundit reguleeritud postiteenuste turul, mis toimus ainuõiguslepingute sõlmimisena, kus 
seadusega Correosele antud postiteenuste ja muude reguleerimata postiteenuste eest nähti ette 
suuri rabatte. Kohus andis Correosele korralduse maksta trahvi 15 miljonit eurot ja lõpetada 
nimetatud tegevused. 
 
Juhtum Spain Pharma / Glaxo Wellcome S.A.: konkurentsiteenistuse otsus nr 2023/99, 
konkurentsikohtu otsus nr R 611/ 04. 
Nimetatud juhtumis alustati 1999. aastal Laboratorios Alteri (Alter) ja Glaxo Wellcome’i 
(Glaxo) vastu konkurentsiteenistusele esitatud Spain Pharma  kaebuse alusel kaks erinevat 
menetlust. Kõnealune menetlus on seotud Alteri ja Glaxo keeldumisega tarnida teatud 
farmaatsiatooteid enne 1998. aasta aprilli. 
 
16. märtsil 2004 otsustas konkurentsiteenistus juhtumi lõpetada tõendite puudumise tõttu 
konkurentsiseaduse artiklis 6 ja EÜ asutamislepingu artiklis 82 määratletud turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamise kohta. 2. aprillil 2004 kaebas Spain Pharma nimetatud otsuse edasi 
konkurentsikohtusse, kes 13. oktoobri 2004. aasta otsusega R 611/2004 otsustas jätta kaebuse 
rahuldamata, nõustudes konkurentsiteenistuse järeldustega tooteturu määramise ja 
individuaalse või kollektiivse turgu valitseva seisundi puudumise kohta, ning leides, et 
toodete tarnimisest keeldumine oli põhjendatud, sest Spain Pharma tellimused suurenesid 
400% võrra eelneva perioodiga võrreldes. 
 
Juhtum Ediciones Musicales: konkurentsiteenistuse otsus nr 2420/03, konkurentsikohtu otsus 
nr R 609/04 
25. oktoobril 2002 esitasid Universal Music Publishing S.A., Ediciones Musicales Bmg 
Ariola S.A., Sony ATV Music Publishing Holdings LLC S. EN C., EMI Music Publishing 
Spain S.A. ja Peermusic Española S.A. konkurentsiteenistusele kaebuse Sociedad General de 
Autores y Editoresi (SGAE) vastu turgu valitseva seisundi kuritarvitamise tõttu ja 
autoriõiguste kollektiivsel esindamisel kõlvatu konkurentsi pakkumise tõttu, mis oli vastuolus 
konkurentsiseaduse artiklitega 6 ja 7 ja EÜ asutamislepingu artikliga 82. Kaebuse esitajad 
laiendasid 26. juunil 2003 kaebust Sgae AGM-ile. 
 
Asjaolude uurimise järel otsustas konkurentsiteenistus 19. veebruaril 2004 juhtumi lõpetada 
põhjendusega, et tõendid väidetava rikkumise kohta olid ebapiisavad ja paljud vaidlustatud 
tegevustest kujutasid tegelikult eraõiguslikke suhteid. 
 
Kaebuse esitajad vaidlustasid konkurentsiteenistuse otsuse konkurentsikohtus, kes 16. 
detsembri 2004. aasta otsusega R 609/04 jättis konkurentsiteenistuse otsuse jõusse 
põhjendusel, et konkurentsiteenistuse uurimine ei kinnitanud turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamist. Samuti leidis kohus, et vaidlustatud tegevuste näol olid peamiselt tegemist 
SGAE partnerite suhetest tulenevate eraõiguslike vaidlustega, partnerite hulka kuulusid ka 
viis kaebuse esitanud ettevõtet. 
 
Juhtum UNI2 Telecomunicaciones (UNI2) ja MCI Worldcom / Telefónica Moviles, Airtel 
Movil ja Amena: konkurentsiteenistuse otsused nr 2421/02, 2435/02 ja 2436/02, 
konkurentsikohtu otsused nr 571/03, 572/03 ja 573/03. 
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31. oktoobril 2002 esitasid kaks tavatelefonivõrgu operaatorit, UNI2 Telecomunicaciones 
(UNI2) ja MCI Worldcom Spain S.A. (Worldcom), konkurentsiteenistusele kaebuse 
mobiilsideoperaatorite Telefónica Moviles de España, Airtel Movil ja Amena vastu turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamise tõttu kõne lõpetamise turul nende mobiilivõrkudes. 
Väidetavad tegevused olid ebavõrdsete hindade kasutamine kõne lõpetamise teenuse 
võrgusiseses hulgimüügis ja konkurentidele pakutava kõne lõpetamise teenuse hulgihindade 
ning mobiilsideoperaatoritelt ettevõtetele pakutavate tavatelefonilt mobiilivõrku helistamise 
jaemüügihindade liiga väike erinevus. 
 
Konkurentsiteenistus uuris kõigi kolme mobiilsideoperaatori tegevust ja saatis 
konkurentsikohtule nende kohta aruanded, soovitades tunnistada nad süüdi rikkumises ja 
määrata neile trahv põhjendusega, et väidetavad õigusrikkumised seisnesid turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamises, mis on keelatud konkurentsiseaduse artikliga 6 ja EÜ 
asutamislepingu artikliga 82. 
 
22. detsembri 2004. aasta otsustes 571/03 ja 572/03 ning 20. detsembri otsuses 573/03 leidis 
konkurentsikohtus siiski, et tõendid väidetava rikkumise kohta ei olnud piisavad.  
 

Prantsusmaa 
8. juuli 2004. aasta otsus nr 04-D-32 
More Group France esitas konkurentsinõukogule kaebuse väites, et pärast seda, kui Rennes’i 
omavalitsus sõlmis 1997. aasta juulis More’ga reklaamist rahastatava tänavainventari 
tarnelepingu, mis enne oli sõlmitud JC Decaux’ga, kuritarvitas Decaux kontsern oma turgu 
valitsevat seisundit ja takistas More kontserni lepingu täitmisel. 1998. aastal oli Decaux’ 
kontserni turuosa kohaliku omavalitsuse reklaamist rahastatava tänavainventari turul peaaegu 
80%. Lisaks otsustas nõukogu, et Decaux’ kontsern oli turgu valitsevas seisundis. Samuti 
leidis nõukogu, et Decaux’ kontsern kuritarvitas oma valitsevat seisundit ja rikkus EÜ 
asutamislepingu artiklit 82 ning äriseadustiku artiklit L 420-2 järgmiselt: 
- vaidlustades vääralt Rennes’i omavalitsusega sõlmitud reklaamist rahastatava 

tänavainventari tarnelepingu lõppemise kuupäevad; 
- ähvardades viivitamata keset talve maha võtta linna bussipeatuste varjualused, et lükata 

edasi muu tänavainventari kõrvaldamist; 
- keeldudes koostööst uue ettevõtjaga bussipeatuste varjualuste asendamise 

kooskõlastamisel; 
- jättes tänavainventari eemaldamata ja kasutades seda ärieesmärkidel pärast lepingu 

lõppemist; 
- pakkudes suurematele reklaamijatele Rennes’is tasuta reklaamipindu 

reklaamikampaaniate korraldamiseks, takistades sellega More Group France’i 
tänavainventari reklaamipindade müüki, 

- kasutades diskrimineerivaid hindu ainult Rennes’i omavalitsuses, et takistada 
reklaamijatel tema konkurendi More Group France’i teenuste kasutamist. 

Nõukogu arvates aitas selline käitumine kaasa Decaux’ kontserni monopolilaadse seisundi 
säilitamisele reklaamist rahastatava tänavainventari riigisisesel turul ja trahvis teda 700 000 
euroga. 
 
14. oktoobri 2004. aasta otsus 04-D-48 
Telekommunikatsioonioperaatorite ühenduse Tenor esitatud taotluse alusel määras 
konkurentsinõukogu 18 miljoni euro suuruse trahvi France Télécomile ja 2 miljoni euro 
suuruse trahvi SFR-ile. Nõukogu leidis, et nimetatud tavatelefoni ja mobiilside turul 
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vertikaalselt integreeritud ettevõtted kasutasid hinnakääre, osutades keskmise suurusega 
ettevõtetele ja suurtele klientidele tavatelefonilt mobiilivõrku helistamise teenust 
jaehindadega, mis ei olnud kooskõlas nende mobiilsidesektoris valdavalt kasutatavate kõne 
lõpetamise tasudega (kõnealused ettevõtted olid FTM, millest sai Orange, ja SFR). Seega tehti 
pakkumised hindadega, mis ei katnud nimetatud teenuste osutamise muutuvkulusid. 
Nimetatud tegevus toimus 1999. aasta aprillist 2001. aasta lõpuni, kui alternatiivsed 
lahendused, näiteks rahvusvaheline ümbersuunamine ja kõnepost ei olnud (veel) laialdaselt 
levinud. See tähendas, et tavatelefoniside turule tulijad ei suutnud kahjumit kandmata 
pakkuda ettevõtetele konkurentsivõimelisi hindu tavatelefonilt Itinérise või SFR-i 
mobiilsidevõrkudesse või otsese ühenduse kaudu FTM-i või SFR-i võrku. Kuna 
Bouygues Télécomil ei olnud kõnede tavatelefonilt mobiilsidevõrku ümbersuunamise turul 
valitsevat seisundit, ei keelatud nimetatud tegevust. Konkurentsinõukogu nimetatud otsus 
vaadati läbi ja seda muudeti Pariisi apellatsioonikohtu 12. aprilli 2005. aasta otsusega. Hageja, 
ühendus ETNA (endine Tenor), kaebas apellatsioonikohtu otsuse edasi Prantsusmaa 
ülemtsiviilkohtusse (Cour de cassation). 
 
28. oktoobri 2004. aasta otsus nr 04-D-49 
Kunstliku seemendamise keskuste töö oli korraldatud nii, et loomakasvatajad ei saanud vabalt 
valida veiste kunstliku seemendamise teenuse osutajat. Niisuguse tegevuse eesmärk on muu 
hulgas takistada kliente teenust osutava veterinaari valikul, et kliendid kasutaksid oma 
piirkonna tunnustatud keskuse spetsialisti teenuseid. Iga asjaomane keskus, millel oli oma 
geograafilises piirkonnas turgu valitsev seisund, oli seotud ühe või mitme järgmise 
tegevusega: 
- põhjuseta keeldumine veterinaaridele kunstliku seemendamise teenuse osutamist lubava 

tunnistuse väljastamisest; 
- nimetatud tunnistuse väljastamine teatud konkurentsi takistavatel tingimustel, näiteks 

kliendi heakskiidu tingimus; 
- veterinaaridele piirangute kehtestamine ravieesmärgil seemendamise teenuse osutamisel;  
- spermaga varustamise ainuõiguse tingimuse kasutamine; 
- sätestatud hindade kasutamine, milles ei eristatud sperma hinda ja osutatud teenuse hinda, 
- Prantsusmaa Põllumajanduse Loomakasvatajate ja Kunstliku Seemendamise 

Kooperatiivide Liidu (UNCEIA) propageeritava kokkuleppe kasutamine, milles liikmetele 
soovitatakse sõlmida konkurentsivastaseid, eelkõige veterinaaride klientide arvu piiravaid 
tingimusi sisaldavaid lepinguid. 

Prantsusmaa Eraveterinaaride Liit (SNVEL) esitas nõukogule taotluse. Nõukogu määras 
keskustele ja UNCEIA-le 300 kuni 71 200 euroni ulatuvad trahvid äriseadustiku artikli L. 
420-1 ja EÜ asutamislepingu artikli 81 ning äriseadustiku artikli  L. 420-2 ja EÜ 
asutamislepingu artikli 82 rikkumise eest ja andis neile korralduse selline käitumine lõpetada 
ning avaldada otsus põllumajandusajakirjas. 
 
30. novembri 2004. aasta otsus nr 04-D-65 
10. aprillil 2001 juhtis konkurentsinõukogu oma arvamuses majandusministri taotluse kohta 
Groupe La Poste´i tähelepanu asjaolule, et viimase lepingutes suurtele klientidele tehtud 
mõned allahindlused kahjustavad konkurentsi. 1. juulil 2002 alustas konkurentsinõukogu 
omal algatusel nimetatud lepingute uurimist, sest tema arvates ei olnud La Poste kõiki tema 
soovitusi arvesse võtnud. Tulemuseks oli otsus nr 04-D-65, milles nõukogu leidis, et kuigi 
La Poste oli alates 1. jaanuarist 2002 muutnud mõnda lepingut, anti siiski kuni 1. jaanuarini 
2003 sidumisrabatti ja püsikliendi allahindlusi ettevõtte tegevusest märkimisväärse osa 
moodustavas postimüügi valdkonnas. Järgides oma varasemaid otsuseid käsitles nõukogu 
nimetatud tegevust turgu valitseva seisundi kuritarvitamisena. Kuna La Poste soovis jõuda 
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kokkuleppele, ei kaitsnud ta oma seisukohta, ning kohustus tulevikus hoiduma igasugusest 
konkurentsi kahjustavast tegevusest. Nimetatud parandusmeetmeid arvesse võttes otsustas 
nõukogu vähendada trahvi 90% võrra. 
 
21. detsembri 2004. aasta otsus nr 04-D-74  
Nimetatud juhtum käsitles konkurentsinõukogule esitatud kaebusi 1993.–1996. aastal 
toimunud tegevuse kohta Prantsusmaa ja Jersey ning Guersney vahelise praamiliikluse turul . 
Tegevus mõjutas liikmesriikide vahelist kaubandust, sest nimetatud vedu Kanalisaartele 
hõlmas Euroopa tarbijaid ja peamised konkurendid olid Prantsuse ning Ühendkuningriigi 
ettevõtted. 
Nõukogu jõudis seisukohale, et ettevõtted Emeraude Lines ja Condor Ferries olid 
kooskõlastanud oma tegevuse, et takistada turujõududel hinna määramist. Tegevuse peamine 
eesmärk oli takistada uutel ettevõtetel kõnealusele turule siseneda. 
Sellele vaatamata ei määranud nõukogu trahve, sest ühelt poolt on Emeraude Lines 
kollektiivse tegevuse objekt ja ainult väike osa tema käibest tuleb Prantsusmaalt, teiselt poolt 
ei ole ettevõttel Condor Ferries Prantsusmaal üldse käivet. Kõnealuse tegevuse ajal ei olnud 
Prantsusmaal võimalik määrata karistust ainult riigisisese käibe alusel: alles pärast 2001. 
aastat saab arvesse võtta ka ülemaailmset käivet. 
 
24. veebruari 2004. aasta otsus nr 04-D-05 
Farmaatsiatoodete hulgimüüja Phoenix Pharma esitas konkurentsinõukogule taotluse asja 
sisuliseks läbivaatamiseks ja esialgse õiguskaitse saamiseks peamiste farmaatsialaborite 
kehtestatud ostukvootide tõttu Prantsusmaa turul. 
Konkurentsi kahjustava tegevuse küsimuses tugines nõukogu EÜ esimese astme kohtu 
otsusele Bayer v. Adalati asjas ja leidis, et kõnealuste laborite vahelises või laborite ja ühe või 
enama hulgimüüja vahelises kokkuleppes puudus tahete kokkulangevus. Samuti juhtis 
nõukogu tähelepanu iga labori huvile teiste laborite võetud meetmetest sõltumata võtta 
ühepoolselt meetmeid, et neil oleks võimalik ühelt poolt täita riigiasutuste ees võetud 
kohustust tegutseda vastavalt ravimite nõudlusele ja teiselt poolt vältida ravimite 
suuremahulisest ekspordist tulenevat kaubanappust. 
Kuna siinkohal tuleb kõne alla turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, siis ei saa nõukogu 
arvates uurimise praeguses etapis välistada võimalust, et laborite kvoodisüsteem piirab 
konkurentsi ravimite hulgimüügiturul, eelkõige takistades uute ettevõtjate turuletulekut. 
Seetõttu otsustas nõukogu, et Phoenix Pharma juhtum tuleb võtta arutusele. Kuna esialgse 
õiguskaitse tingimused ei olnud täidetud, keeldus nõukogu Phoenix Pharma taotluse selle osa 
rahuldamisest. 
 
21. detsembri 2004. aasta otsus nr 04-D-73 
Grolier Interactive Europe / Online Groupe (Club Internet) esitas konkurentsinõukogule 
kaebuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise kohta France Télécomi ja tema 
tütarettevõtjate tegevuses internetiühenduse pakkumisel. Kaebuses väideti, et France Télécom 
ristsubsideeris konkurentide arvelt oma tütarettevõtjat Wanadoo Interactive, halvustas 
konkurente ja kasutas enda kui tavatelefoniteenuse osutaja käsutuses olevat teavet Wanadoo 
abistamiseks pakkumiste tegemisel. 
Nõukogu tegi otsuse nr 04-D-73 France Télécomi kasuks ja lükkas tagasi kaebuse tema 
tegevuse kohta internetiühenduse teenuse osutamisel. Nõukogu ei toetanud väidet, et kasutati 
ristsubsideerimist, sest puudusid tõendid, et Wanadoo makstud tasu ja France Télécomi 
tegelike kulude vahe kaeti monopoolses kasutuses oleva kliendiliini kasutamisest teenitud 
tulude ülejäägi arvelt, mitte vahenditest, mis kauaaegne ettevõte oli teeninud muudest 
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konkureerivatest tegevustest. Samuti ei toetanud nõukogu röövhinnapoliitika ja turu pideva 
häirimise kaebust ning lükkas muud kaebused tagasi menetluslikel alustel. 
 
22. detsembri 2004. aasta otsus nr 04-D-76 
Digitechnic esitas Microsofti vastu nõukogule kaebuse, väites, et Microsoft keeldus litsentsi 
andmisest tarkvarapaketile Pack Office Pro (1995. aasta jaanuarist kuni 1996. aasta juunini) ja 
kasutas pärast seda diskrimineerivat hinnapoliitikat (1996. aasta juunist kuni 1998. aasta 
maini). Otsusega nr 04-D-76 lükkas nõukogu kaebuse tagasi, sest kaebuse esitaja ei 
tõendanud, et Microsoft oli 1995.–1998. aastal piiranud Pack Office Pro müüki tegevusega, 
mille eesmärk või tulemus oleks olnud konkurentsi kahjustamine arvutiturul. 
 

Iirimaa 
2004. aastal alustas konkurentsiasutus menetlust artikleid 81 ja 82 käsitlevas juhtumis: 
Konkurentsiasutus ja John O’Regan ja teised [2003 nr 8608P]. Juhtum käsitles nii artikli 81 
kui ka artikli 82 ja nende riigisiseste vastete, konkurentsiseaduse artiklite 4 ja 5 väidetavat 
rikkumist. 
 
Juhtumis Konkurentsiasutus v. John O’Regan ja teised (ILCU – Irish League of Credit 
Unions) väitis konkurentsiasutus, et ILCU oli kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit, 
keeldudes lubamast krediidiühistutele, kes ei ole ILCU liikmed, juurdepääsu oma hoiuste 
kaitse süsteemile. Väidetavasti oli nimetatud keeldumine ILCU turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamine, sest ILCU oli ainus krediidiühistutele hoiuste kaitse pakkuja. Lisaks väitis 
konkurentsiasutus, et ILCU tegevus tähendas siduvat konkurentsivastast kokkulepet.  
 
Algul kavatses konkurentsiasutus teha esialgse õiguskaitse ettekirjutuse, et takistada ILCU-l 
ja üksikkostjatel kasutusele võtta või rakendada süsteemi või korraldust, mis toetaks ILCU 
eeskirju või otsuseid, mille kohaselt ILCU-st välja astunud krediidiühistu oleks kaotanud 
juurdepääsu hoiuste kaitse süsteemile või selle alusel makstavatele hüvitistele. Kuna ILCU 
kohustus samal eesmärgil võtma parandusmeetmeid, ei osutunud esialgse õiguskaitse 
ettekirjutus siiski vajalikuks.  
 
Kohus leidis, et ILCU rikkus 2002. aasta konkurentsiseaduse artiklit S.4 (konkurentsi 
kahjustav kokkulepe) ja artiklit S.5 (turgu valitseva seisundi kuritarvitamine) ning rikkus oma 
tegevusega nii EÜ asutamislepingu artiklit 81 kui ka artiklit 82, sest kaebuses nimetatud 
tegevus oleks kahjulikult mõjutanud liikmesriikide vahelist kaubandust. ILCU tegevus oli 
vastuolus EÜ asutamislepingu artikli 81 lõikega 3 ja seda ei saanud objektiivselt põhjendada 
artikli 82 alusel. 
 
Otsuse langetamise järel andis kohus kostjatele korralduse lubada krediidiühistutel, kes ei ole 
ILCU liikmed, osaleda hoiuste kaitse süsteemis samadel tingimustel liikmetest 
krediidiühingutega. ILCU kaebas kõrgema astme kohtu otsuse edasi riigikohtusse. 
 

Holland 
Põhjamere garneel 

Otsusega lõpetati apellatsioonimenetlus haldusasjas, milles Hollandi konkurentsiasutus 
(NMA) pidi sõltumatute ekspertide soovituste kohaselt läbi vaatama oma 14. jaanuari 2003. 
aasta otsuse. Uus otsus jätab jõusse trahvide määramise kalandussektori neljale Hollandi 
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tootjate organisatsioonile, kolmele Saksa tootjate organisatsioonide ühendusele, ühele Taani 
tootjate organisatsioonile ja kolmele hulgimüügiettevõttele, kes olid rikkunud nii Hollandi 
konkurentsiseaduse artiklit 6 kui ka EÜ asutamislepingu artiklit 81. Kõik osalised olid 1998.–
2000. aastal seotud Põhjamere garneeli (crangon crangon) püügimahte ja miinimumhindu 
käsitlevate nn kolmepoolsete konsultatsioonide raames sõlmitud kokkulepetega. Ainult 
Hollandi tootjate organisatsioonid ja ettevõtjad osalesid ka boikotis, mille eesmärk oli 
takistada uutel ettevõtetel Põhjamere garneeli ostmist Hollandi kalaoksjonitel 1999. aasta 
sügisel. Trahvide määramisel võeti arvesse ainult Hollandi turule avaldatud mõju ja nende 
kogusumma on 6 176 000 eurot (märkimisväärselt vähem võrreldes 2003. aasta otsusega). 
2003. aasta otsust muudeti seoses viie väiksema kaubandusettevõttega: vaadates läbi nende 
osa rikkumises, leidis NMA, et nad ei osalenud kummaski rikkumises nii, et seda saaks 
pidada kokkulepitud tegevuseks EÜ asutamislepingu artikli 81 mõistes.  
 
Hollandi rahvusvaheliste kaubandusettevõtete ja Hollandi, Saksa ning Taani tootjate 
organisatsioonide (kes kõik hõlmavad suure osa Põhjamere garneeli nõudluses ja pakkumises) 
osalemine kolmepoolsetes konsultatsioonides ning kokkulepete raskekujulisus (püügikvoodid 
ja hindade sätestamine) tähendab, et tegevus mõjutas kindlasti kaubandust. Teise rikkumise 
puhul osalesid boikotis ainult Hollandi pooled ja tegevus piirdus ostmisega Hollandi 
oksjonitel. Sellele vaatamata oli boikoti eesmärk takistada kalatooteid teistesse 
liikmesriikidesse eksportivaid ettevõtjaid. Boikoti tulemusel oleks võidud väliskaubandusega 
tegelevaid ettevõtjaid takistada garneeli ostmisel Hollandi turult. 14. jaanuari 2003. aasta 
otsuse kohaselt trahviti ainult neid osalisi, kes rikkusid Hollandi konkurentsiseadust. Määruse 
1/2003 kohaselt kinnitab otsus tegevuse riikidevahelist mõju ja seega EÜ asutamislepingu 
artikli 81 rikkumist, kuid ei suurenda trahvi (sest peamised Hollandi ja Euroopa 
konkurentsieeskirjad kattuvad). 
 
Lükati tagasi ühisele kalanduspoliitikale osutavate osaliste vastuväited. Leiti, et 
kolmepoolsete konsultatsioonide käigus kokku lepitud sekkumine turuolukorda ei aita kaasa 
EÜ asutamislepingu artikli 33 eesmärkide saavutamisele. Sekkumine ei ole ühisturu 
korralduse seisukohalt põhjendatud ja seda ei toeta määrus nr 26. Teistsuguseid järeldusi ei 
saa ka teha määruse 1767/2004 alusel, mis jõustus 21. oktoobril 2004, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 2318/2001 kalandus- ja akvakultuurisektori tootjaorganisatsioonide 
tunnustamise kohta. 
 
Mobiilsideoperaatorid 
Nimetatud otsusega lõpetati menetlus halduskaebuses NMA peadirektori 30. detsembri 2002. 
aasta otsuse vastu, millega määrati trahv viiele Hollandi mobiilsideoperaatorile (KPN Mobile, 
Vodafone Libertel, Orange (endine Dutchtone), Telfort (endine O2) ja T-Mobile (endine 
Ben)) konkurentsiseaduse artikli 6 (EÜ asutamislepingu artikli 81 riigisisene vaste) rikkumise 
eest. Rikkumine hõlmas operaatorite kooskõlastatud tegevust või nende kokkuleppeid 
vahendajatele ettemaksuga ja ettemaksuta mobiilside liitumislepingute sõlmimise eest 
makstava tavalise ühendustasu korrigeerimiseks või alandamiseks (soodustus). Kirjalike 
dokumentide ja mobiilsideoperaatorite ärijuhtide tunnistuste põhjal kooskõlastati tegevus või 
jõuti kokkuleppele 2001. aasta suvel toimunud kohtumisel. Asjaomaste operaatorite eesmärk 
oli mõjutada üksteise tegevust ja/või teha üksteisele teatavaks oma kavatsetav käitumine 
seoses vahendajatele mõeldud ühendustasudega ja tasude (olulise) alandamise ajaga. Lisaks 
leiti, et kooskõlastatud tegevus viidi ellu, st mobiilsideoperaatorid vähendasid vahendajatele 
makstavat tavalist ühendustasu umbes sama palju ja umbes samal ajal. Seda peetakse väga 
tõsiseks rikkumiseks ja rikkujatele määrati trahvid, mis ulatusid 6 000 000 eurost 31 300 000 
euroni. 
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Kõik viis mobiilsideoperaatorit kaebasid otsuse edasi. Olles konsulteerinud sõltumatu  
nõuandekomiteega, jäi peadirektor seisukohale, et konkurentsiseaduse artiklit 6 rikuti 
(oluliselt), välja arvatud asjaolu, et nüüd kvalifitseeriti see (ainult) kooskõlastatud tegevusena. 
Lisaks kvalifitseeritakse viie mobiilsideoperaatori 30. detsembri 2002. aasta otsuses 
kirjeldatud tegevust 1. mail 2004 jõustunud määruse 1/2003 kohaselt ka EÜ asutamislepingu 
artikli 81 rikkumisena. EÜ asutamislepingu artikkel 81 on samaväärne konkurentsiseaduse 
artikliga 6, välja arvatud liikmesriikide vahelise kaubanduse mõjutamise mõiste. Viimasega 
seoses jõuti järeldusele, et kõnealusel tegevusel võis olla märgatav mõju riikidevahelisele 
kaubandusele, sest see mõjutas otseselt mobiilside liitumislepingute (ettemaksuga ja 
ettemaksuta) müüki ja seega ka mobiilsidet (nii riigisisest kui ka rahvusvahelist) ning 
vahendajate investeeringuid ja asutamist käsitlevaid otsuseid (sealhulgas vahendajad, kelle 
peakontor asub väljaspool Hollandit). 
 
Trahve siiski vähendati (oluliselt) 4 492 000 eurost 14 828 000 euroni, sest esialgses otsuses 
ei olnud piisavalt täpselt sätestatud rikkumisega seotud käive (mille alusel trahvisumma 
määratakse). EÜ asutamislepingu artikli 81 kohaldamine samal ajal konkurentsiseaduse 
artikliga 6 ei suurenda trahve, sest nimetatud juhtumis peeti neid piisavaks mõlema rikkumise 
eest. Põhilised Hollandi ja Euroopa konkurentsieeskirjad kattuvad ja mõju kaubandusele ei 
õigusta iseenesest trahvide suurendamist. Pealegi oli rikkumise mõju piiratud Hollandi turuga 
ja asjaomane käive tekkis Hollandis. 
 
Ajutised ja lepingulised töötajad 
NMA trahvis ettevõtet Stichting Financiële Toetsing (SFT) 10 000 euroga EÜ 
asutamislepingu artikli 81 ja sellele vastava Hollandi seaduse (Hollandi konkurentsiseaduse 
artikli 6) rikkumise eest, mis toimus 1998. aasta oktoobrist 2001. aasta septembrini. SFT on 
ettevõte, mis peab registrit, kuhu kantakse ajutist tööjõudu vahendavad ettevõtted, kui nad 
vastavad teatud tingimustele. Registri eesmärk on anda ajutist tööjõudu vahendavate 
ettevõtete klientidele teatud “tagatis”, et registrisse kantud ettevõte on heauskne. 
 
Tavaliselt ei ole ajutist tööjõudu vahendavatel ettevõtetel töötajaid, keda nende klientidel on 
vaja. Seetõttu palkavad nad töötajaid teistest ettevõtetest ja vahendavad neid oma klientidele. 
SFT eeskirjade kohaselt ei ole registrisse kantud ettevõtetel (registrisse on kantud umbes 67% 
kõikidest Hollandi ettevõtetest) lubatud plagata töötajaid (ja vahendada neid klientidele) 
ettevõtetest, mis ei ole registrisse kantud. Ettevõtteid, kellel ei ole Hollandis filiaali, ei ole 
lubatud registrisse kanda. Samuti keelavad SFT eeskirjad registrisse kantud ettevõtetel palgata 
töötajaid (ja vahendada neid klientidele) ettevõtetest, mis on kantud samaväärset tagatist 
pakkuvasse registrisse, kui neil ettevõtetel ei ole Hollandis filiaali. Seega ei olnud SFT 
süsteem avatud, samuti ei aktsepteerinud SFT mõne teise süsteemi pakutud samaväärset 
tagatist. Selle tulemusel ei saanud ettevõtted, kellel ei olnud Hollandis filiaali, pakkuda 
töötajaid SFT registrisse kantud ettevõtetele, mis asetas välismaised ettevõtted Hollandis 
asutatud ettevõtetega võrreldes ebasoodsasse olukorda. 
 

Rootsi 
ADSL 
2004. aasta detsembris esitas konkurentsiasutus Stockholmi linnakohtule hagiavalduse riigi 
turgu valitseva telekommunikatsioonioperaatori kohta. Konkurentsiasutuse väitel kuritarvitas 
ettevõte turgu valitsevat seisundit, piirates konkurentsi Rootsi ADSL-teenuste turul. Ettevõte 
on kõiki riigi majapidamisi hõlmava tavatelefonivõrgu omanik. Ta kasutab võrku enda 
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telekommunikatsiooniteenuste müümiseks tarbijatele ja pakub ka teistele operaatoritele 
võimalust seda kasutada. 
 
Teiste telekommunikatsioonioperaatorite mitme kaebuse tõttu uuris konkurentsiasutus 
olukorda turul ja leidis, et ettevõtte konkurendid kannatasid hinnamarginaali piiratuse tõttu. 
See tähendab, et hinnamarginaal (hulgi- ja jaemüügihindade erinevus) ei olnud piisav 
jaemüügiturul kui järelturul tegutsemiseks. Jae- ja hulgimüügihindade vahe ei katnud 
ettevõttele kaasnevaid jaemüügikulusid. 
 
Konkurentsiasutuse väitel kuritarvitas ettevõtja oma valitsevat seisundit hulgimüügiturul, et 
tugevdada oma positsiooni jaemüügiturul. See kahjustas konkurentsi turul. Konkurentsiasutus 
leidis, et ettevõtja kuritarvitas turgu valitsevat seisundit 2000. aasta aprillist 2003. aasta 
jaanuarini (kaasa arvatud). Konkurentsiasutus palus kohtul määrata 144 miljoni Rootsi krooni 
suurune trahv.  
 
Autoabiteenused 
2004. aasta oktoobris esitas konkurentsiasutus Stockholmi linnakohtule hagiavalduse 
autoabiteenuste valdkonnas tegutseva emaettevõtja (mittetulundusühing) ja tema 
täisomanduses oleva tütarettevõtja kohta. Mittetulundusühingu liikmed on ettevõtjad, kes 
osutavad autoabiteenust. Ühing ise autoabiteenust ei osuta. Mittetulundusühingu liikmed 
kohustuvad liikmeks astumisel sõlmima koostöölepingu ühingu täisomanduses oleva 
tütarettevõtjaga. Hagiavalduse esitamise põhjus oli asjaolu, et emaettevõtja ja tema 
täisomanduses olev tütarettevõtja olid 2000. aasta novembris vastu võetud ettevõtjate 
ühenduse otsuses tahtlikult või hooletuse tõttu rikkunud Rootsi konkurentsiseaduse artiklit 6 
ja EÜ asutamislepingu artikli 81 lõiget 1, leppides kokku teatud autoabi teenuste hindades või 
vähemalt soovitades kasutada teatud hindu 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2001. 
 
Mittetulundusühingu liikmeteks olevaid autoabiettevõtteid peetakse konkurentideks, sest nad 
tegutsevad sama valdkonna samal tasandil. Seega on nimetatud hinnakokkulepe 
horisontaalne. Mittetulundusühingut ja tema täisomanduses olevat tütarettevõtjat peetakse 
konkurentsiõiguse mõistes ühtseks majandusüksuseks. Konkurentsiasutus palus kohtul 
määrata keelatud hinnakokkuleppe eest mittetulundusühingule 20 000 Rootsi krooni suurune 
trahv ja tema täisomanduses olevale tütarettevõtjale ühe miljoni Rootsi krooni suurune trahv. 
 
Bituumen I 
2004. aasta detsembris esitas konkurentsiasutus Stockholmi linnakohtule hagiavalduse kahe 
naftafirma keelatud koostöö kohta bituumeniturul (asfaldis kasutatav sideaine). Ettevõtete 
koostöö algas 1999. aastal, kui üks neist soovis tulla Rootsi bituumeniturule, mille suuremat 
osa valitses teine ettevõte. Turule tuleval ettevõttel ei olnud vaja konkureerida hindade ja 
muude teguritega, sest tal oli kokkulepe teise ettevõttega. Kokkuleppe kohaselt tagas 
nimetatud ettevõte uuele ettevõttele teatud müügimahu ja kliendid. Seega välditi turul 
hinnasõda ja ettevõtted said hoida hinnad jätkuvalt kõrged. 
 
Õigusvastase kartelli väidetava moodustamise kõrval süüdistas konkurentsiasutus ühte 
naftafirmadest turgu valitseva seisundi kuritarvitamises, kasutades teisi ettevõtteid 
diskrimineerivaid äritingimusi ja seega piirates juurdepääsu turule. Konkurentsiasutus palus 
kohtul määrata trahv kogusummas 394 miljonit Rootsi krooni, millest üks ettevõte peaks 
maksma 205 miljonit krooni ja teine 189 miljonit krooni. 
 
Bituumen II 
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2004. aasta oktoobris tegi Rootsi konkurentsiasutus otsuse, millega võttis vastu 
parandusmeetmete ettepaneku juhtumi osalistelt, mis käsitles nende vahel Rootsi suurimas 
bituumenihoidlate süsteemis 1997. aastal sõlmitud rendilepingu tingimusega seotud 
rikkumist. Ühes Rootsi linnas asuvat hoidlat kasutas kuni 1997. aastani mitu naftafirmat. 
Poolte vahel sõlmitud rendilepingu kehtivuse ajal väljendasid teised naftafirmad huvi samas 
piirkonnas asuva bituumenihoidla rentimise vastu. 
 
Lepingutingimuse tagajärjel ei olnud Rootsi suurima müügimahuga hoidla mõistliku aja 
jooksul tegelikele ja võimalikele konkurentidele kättesaadav. Seega takistas nimetatud 
tingimus võimalike uute ettevõtjate turuletulekut ja olemasolevate konkurentide laienemist 
turul. Seetõttu peeti kokkulepet EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rikkumiseks. Rikkumise 
mõju oli tuntav kõikidel asjaomastel turgudel, peamiselt osaliste turuosade suuruse tõttu 
turgudel, kus nad tegutsesid. 
 
Rootsi konkurentsiasutus leidis, et konkurentsi piiramine mõjutab liikmesriikide vahelist 
kaubandust, sest bituumen sobib liikmeriikide vaheliseks kauplemiseks, toote käive on 
märkimisväärne, osaliste turuosad suured ja kokkulepe takistab juurdepääsu Rootsi kõige 
tähtsamale bituumenihoidlale. Hoidlasüsteemi tähtsuse tõttu mõjutas rikkumine olulist osa 
ühisturust EÜ asutamislepingu artikli 82 kohaselt. Seetõttu leidis Rootsi konkurentsiasutus, et 
nimetatud juhul saab kohaldada EÜ asutamislepingu artikleid 81 ja 82. 
 
Vastuväite saamise järel jätsid osalised nimetatud tingimuse lepingust välja ja asendasid uue 
tingimusega. Konkurentsiasutus võttis osaliste pakutud parandusmeetme vastu kooskõlas 
Rootsi konkurentsiseaduse artikli 23 punktiga a. 
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2. Euroopa Ühenduse konkurentsiõiguse kohaldamine riikide kohtutes  

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, 
Malta, Austria, Poola, Portugali, Sloveenia, Slovakkia ja Soome konkurentsiasutused ei ole 
teatanud riigisiseste kohtute otsustest, milles oleks kohaldatud EÜ konkurentsiõigust. 
Sellistest otsustest teatasid järgmised liikmesriigid: 

Belgia 
1. Brüsseli apellatsioonikohus, 28. septembri 2004. aasta kohtuotsus (Lodiso v. SPRLU 

Monde) 
1. juulil 1999 kooskõlastatud majanduskonkurentsi kaitse seaduse artikli 42 bis kohaselt peab 
kohus, kui vaidluste lahendamine sõltub konkurentsitegevuse õiguspärasusest, menetluse 
peatama ja andma asja üle Brüsseli apellatsioonikohtule.  
 
28. septembri 2004 tegi Brüsseli apellatsioonikohus otsuse vastuseks esimese astme kohtu 
Tournai ringkonnas (Hainauti provintsis) esitatud eelotsuse taotlusele. 
 
Esimese astme kohtu küsimus oli järgmine: “Kas Arhitektide Liidu eetikastandard nr 2 ja eriti 
selle artikkel 4 on vastuolus Amsterdami lepingu artiklitega 81 ja 82 (varem Rooma lepingu 
artiklid 85 ja 86) ja 1. juuli 1999. aasta majanduskonkurentsi kaitse seaduse sätetega, ning kas 
see tuleb seetõttu automaatselt tühiseks tunnistada?” 
 
Nimetatud küsimus kerkis arhitekti ja ettevõtte SPRLU Monde (Monde) vaidluses arhitekti 
tasude maksmise tõttu. Arhitektide Liidu nõukogu oli kehtestanud arhitektide 
miinimumtasude soovitusliku vahemiku. Seda tuntakse nime all “Eetikastandard nr 2”. 
Arhitekti lepingus oli mitmeid “Eetikastandardile nr 2” osutavaid sätteid. Monde väitis, et 
“Eetikastandard nr 2” ja seega ka tema ning arhitekti vaheline leping on õigustühised. 
 
24. juuni 2004. aasta otsuses leidis komisjon, et “alates 12. juulist 1967 kuni 21. novembrini 
2003 rikkus Belgia Arhitektide Liit asutamislepingu artikli 81 lõiget 1, võttes 12. juuli 1967. 
aasta otsusega, mida muudeti 1987. aastal ja 2002. aastal, kasutusele miinimumtasude 
vahemiku, mida tuntakse “Eetikastandardina nr 2””. Arhitektide liitu trahviti 100 000 euroga.  
 
Ülalnimetatud otsust silmas pidades otsustas apellatsioonikohus vastuseks eelotsuse taotluses 
esitatud küsimusele, et “Eetikastandard nr 2” on EÜ asutamislepingu artikli 81 kohaselt 
automaatselt õigustühine. 
 

2. N.V. MSA v. Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: ajutiste meetmete 
kohaldamine 

Et esimees saaks võtta ajutisi meetmeid konkurentsi kahjustava tegevuse peatamiseks, peavad 
APEC-i7 artikli 35 lõike 1 esimese lõigu kohaselt olema täidetud järgmised tingimused: 

• esitatud kaebus, et uurimise objekt oleks konkurentsi kahjustav tegevus. Taotluse 
esitajal peab asja suhtes olema otsene ja kohene huvi;  

• konkurentsi kahjustava keelatud tegevuse ilmne olemasolu, nimetatud juhul APEC-i 
artiklit 2 rikkuv konkurentsivastane kokkulepe, 

                                                 
7 APEC: Majanduskonkurentsi kaitse, kooskõlastatud 1. juulil 1999. 
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• kiireloomuline vajadus vältida olukorda, mis võib ettevõtjaid, kelle huvisid tegevus 
mõjutab, tõsiselt, vältimatult ja korvamatult kahjustada või kahjustada üldist 
majandushuvi. 

 
N.V. MSA on messide korraldamise ning muu reklaami- ja avalike suhete valdkonnas 
tegutsev ettevõte. Kaks korda aastas korraldab ta rahvusvahelist kunsti- ja antiigimessi, 
augustis Knokkes ja oktoobri lõpus–novembri alguses Brugges. Flaami Antiigikaupmeeste 
Kuninglik Gild on kutseühing, mis korraldab antiigimesse Knokkes ja Gentis. Kui gild 
otsustab lõpetada antiigimesside korraldamise Knokkes, keelab ta oma liikmetel osalemise 
kõikidel Knokke või Brugge messidel, mille korraldaja ei ole gild. MSA esitas 24. juunil 1998 
selle keelu vastu konkurentsinõukogule kaebuse ja palus konkurentsinõukogu esimehel võtta 
ajutised meetmed.  
 
Konkurentsinõukogu esimehe 27. mai 2002. aasta otsus nr 2002-V/M-38 N.V. MSA taotlus 
Flaami Antiigikaupmeeste Gildi vastu ajutiste meetmete võtmise kohta 
Konkurentsinõukogu esimehel paluti anda gildile ajutise meetmena korraldus peatada otsus, 
millega keeld kehtestati, ja sellest oma liikmeid teavitada. Konkurentsinõukogu esimees asus 
seisukohale, et N.V. MSA kaebus oli piisavalt üksikasjalik ja kirjeldas asjaomast 
konkurentsivastast tegevust piisavalt selgelt, ning vastupidiselt konkurentsiteenistuse 
arvamuses väidetule rahuldas 27. mai 2002. aasta otsuses ajutiste meetmete võtmise taotluse. 
Enne taotluse põhjendatuse kohta  otsuse tegemist saadeti juhtum tagasi 
konkurentsiteenistusele täiendavaks uurimiseks. Seetõttu andis konkurentsiteenistus 
korralduse koostada täiendav uurimisaruanne ajutiste meetmete kohaldamise kohta ja eelkõige 
kahe järgmise tingimuse täiendavaks uurimiseks: 
- kas prima facie toimus APEC-i rikkumine;  
- kas on kujunenud olukord, mis võib põhjustada üldise majandushuvi kahjustumise või 
tõsise, vältimatu ja korvamatu kahju tekke ettevõtjatele, kelle huve tegevus mõjutab, ja mida 
tuleb viivitamata ära hoida.  
 
Konkurentsinõukogu esimehe 24. detsembri 2002. aasta otsus nr 2002-V/M-95 N.V. MSA 
taotlus Flaami Antiigikaupmeeste Gildi vastu ajutiste meetmete võtmise kohta 
24. detsembril 2002 leidis esimees APEC-i rikkumise prima facie esinemise küsimuses, et 
gild on ettevõtjate ühendus ja tema otsuseid tuleb pidada ettevõtjate ühenduse otsuseks 
APEC-i artikli 2 lõike 1 mõistes. Asjaomaseid otsuseid peeti konkurentsivastasteks, sest gildi 
liikmetel keelati osaleda N.V. MSA korraldatud messidel. Teise tingimuse esinemise tõttu 
järeldas esimees, et kahju oli tõsine, vältimatu, korvamatu ja selgelt seotud tegevusega, mille 
kohta kaebus esitati, ning täidetud oli ka kiireloomulisuse tingimus. Konkurentsinõukogu 
esimees tunnistas ajutiste meetmete võtmise taotluse põhjendatuks ja andis korralduse Flaami 
Antiigikaupmeeste Gildi otsus peatada. Lisaks anti gildile korraldus teavitada nimetatud 
konkurentsinõukogu otsusest kõiki oma liikmeid tähitud kirjaga ja avaldada kohtuotsuse 
resolutiivosa gildi koduleheküljel Internetis. 
 
Brüsseli apellatsioonikohus, 29. septembri 2004. aasta kohtuotsus 
Gild vaidlustas konkurentsinõukogu esimehe 27. mai ja 24. detsembri 2002. aasta otsused 
APEC-i artikli 35 kohaselt võetavate ajutiste meetmete kohta. Mõlemad otsused käsitlesid 
samade ajutiste meetmete võtmist, seetõttu vormistas kohus lahendi ühe kohtuotsusena. 

Apellatsioonikaebus 27. mai 2002. aasta otsuse kohta, mis käsitleb APEC-i artikli 35 
kohaselt võetavaid ajutisi meetmeid, lükati tagasi, sest gild ei suutnud tõestada, et 
apellatsioonikaebuse teade oli edastatud teistele pooltele.  
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Apellatsioonikaebus 24. detsembri 2002. aasta otsuse kohta, mis samuti käsitleb 
APEC-i artikli 35 kohaselt võetavaid ajutisi meetmeid, võeti aga vastu.  

Brüsseli apellatsioonikohtul on täielik pädevus teha otsuseid konkurentsinõukogu või 
selle esimehe otsuste vastu esitatud apellatsioonikaebustes. See ei tähenda siiski tingimata 
juhtumi äravõtmist konkurentsinõukogu või selle esimehe pädevusest. 
Apellatsioonikaebuses väitis gild, et vaidlustatud keeld tühistati 7. detsembril 1999 toimunud 
üldkoosolekul, kuid koosoleku protokollis ei ole kirjas sellesuunalist sõnaselget otsust. 

Kohust jõudis järeldusele, et esimees tegutses õigesti, otsustades, et keeld on 
esmapilgul APEC-i artiklis 2 sätestatud kartellide keelu rikkumine. Sellele vaatamata soovitas 
kohus, et vaidlusaluse otsuse tegemisel tuleb arvestada määruse 1/2003 artikli 3 lõike 2 
esimest lauset, mis sätestab: 
“Riigisisese konkurentsiõiguse kohaldamine ei tohi põhjustada selliste kokkulepete ja 
ettevõtjate ühenduste otsuste või niisuguse kooskõlastatud tegevuse keelamist, mis võivad 
mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust, kuid ei piira konkurentsi asutamislepingu 
artikli 81 lõike 1 mõistes, on kooskõlas asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimustega või on 
hõlmatud asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamiseks vastu võetud määrusega.” 

Teisisõnu, apellatsioonikohus asus seisukohale, et Belgia riigisisese õiguse 
kohaldamine ei tohi põhjustada Euroopa õiguses lubatud ettevõtjate ühenduste otsuste 
keelamist. Kui gildi otsus ei riku asutamislepingu artiklis 81 sätestatud kartellide keeldu, ei 
saa kohtu arvates keelata APEC-i artikli 2 ilmset rikkumist ja võetud meetmeid ei tohi jätkata. 
Seejärel uuris kohus, kas vaidlusaluse otsusega rikuti asutamislepingu artiklit 81 ja otsustas, et 
ei saa eeldada vaidlusaluse keelu märgatavat mõju ühendusesisesele kaubavahetusele. Kohus 
otsustas, et vaidlusalune keeld ei ole seetõttu asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 keelatud 
ettevõtjate ühenduse otsus. 

Kuna riigisisene konkurentsiõigus ei või keelustada midagi, mis ei ole vastuolus 
asutamislepingu artikliga 81, otsustas kohus, et esimehe vaidlustatud otsust ei saa jõusse jätta. 

Apellatsioonikohus lükkas konkurentsinõukogu esimehe 27. mai 2002. aasta otsuse 
vastu esitatud apellatsioonikaebuse tagasi. Konkurentsinõukogu esimehe 24. detsembri 2002. 
aasta otsuse vastu esitatud apellatsioonikaebuse võttis kohtus vastu ja leidis, et see on 
põhjendatud. 
 
3. Brüsseli apellatsioonikohtu 29. septembri 2004. aasta otsus (Gema Plastics v. V.Z.W. 
Belgia Ehituse Sertifitseerimise Ühing, V.Z.W. Belgisch Instituut voor Normalisatie, N.V. 
Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. Pipelife Belgium ja N.V. Wavin 
Belgium). 

 
29. septembri 2004. aasta otsusega andis Brüsseli apellatsioonikohus menetlusloa Gema 
Plasticsi Belgia konkurentsiametile esitatud ajutiste meetmete taotlusele. 

 
Taotlus esitati Belgia uue Benor-märgi andmise määruse (TR 1401) vastu, mis sätestab 
polüvinüülkloriidist kanalisatsioonidetailide paigaldamise miinimumsügavuse, et neile saaks 
anda vastavusmärgi Benor. Nimetatud Belgia standardis aga on sätestatud suurem sügavus kui 
Euroopa standardites (EN 1401-1 ja NBN EN 1401-1). Ettevõtte Gema Plastics väitel on 
Belgia standardi eesmärk kõrvaldada Belgia turul konkurentsist tootjad või tarnijad, kes 
toodavad või tarnivad neid detaile, mida ei ole vaja nii sügavale paigaldada, ja seega rikutakse 
Belgia ärikonkurentsi kaitse föderaalse seaduse artikli 2 lõiget 1 ja asutamislepingu artikli 81 
lõiget 1. Belgia konkurentsiasutuse president otsustas ajutiste meetmete võtmise taotluse 
tagasi lükata, sest taotleja ei vasta nõutavale tingimusele, s.t tal peaks olema otsene ja tõeline 
huvi Belgia ärikonkurentsi kaitse seaduse artikli 35 mõistes. Apellatsioonikohus aga otsustas, 
et konkurentsiasutuse president kasutas liiga piiravat määratlust ning Gema´l oli otsene ja 
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tõeline huvi. Siiski ei olnud täidetud lisatingimused, et juhtum peab hõlmama tõsist, 
vältimatut ja korvamatut kahju ning nõudma viivitamatut tegutsemist. Seetõttu otsustas 
apellatsioonikohus, et ajutiste meetmete võtmise taotlust sai käsitleda, kuid see ei olnud 
põhjendatud. 

 
4. Monsi ärikohus, 23. detsembri 2004. aasta otsus, S.P.R.L. Lust Automobiles v. 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart ja S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

Mercedese sõidukite sõltumatu edasimüüja S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust) esitas 
hagi DaimlerChrysler A.G. Stuttgarti (DCAG) ja S.A. DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourgi (DCBL) vastu ühenduse konkurentsiõiguse rikkumises. 
 
Lust süüdistas DCBL-i ja DCAG-d: 
 
1) paralleelse impordi takistamises, eelkõige Lusti takistamises osta kaupa välisriikide 
Mercedese vahendajatelt, 
 
(2) volitatud vahendaja kaudu müügi takistamises, eelkõige avaldades Charleroi-s survet 
Mercedese vahendajale Car & Truck Charleroi tühistada tellimused, milles Lust tegutses 
ainult lõpptarbija esindajana. 
 
Paralleelse impordi piiramist uurides leidis Monsi ärikohus, et kuigi DCAG-i riigisiseste 
tütarettevõtjate ja Euroopa Liidu eri riikides asuvate edasimüüjate ning vahendajate lepingud 
keelasid volitatud turustajatel müüa kaupa volitamata edasimüüjatele, lubavad sellise 
tingimuse seadmist kolm Euroopa Liidu määrust, mis käsitlevad mootorsõidukite turustamist 
(määrus 123/85 – artikli 3 lõige 10, määrus 1475/95 – artikli 3 lõige 10 ja määrus 1400/2002 
– artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkt iii) ja seetõttu oli tingimus kooskõlas ühenduse õigusega. 
 
Volitatud vahendajate kaudu müügi keelamise tõttu palus kohus DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourgil esitada Mercedese võrgustikku kuuluvate Belgia vahendajatega sõlmitud 
kehtivate vahenduslepingute koopiad koos kõikide selle jõustumise kuupäeva ja vahendajate 
suhtes siduvust kinnitavate dokumentide ning teabekandjatega ja andis korralduse tunnistajate 
ärakuulamiseks, et teha kindlaks, kas: 
 
“S.A. Car & Truck Charleroi tühistas 29. mai 2000. aasta tellimused 1168 ja 1169 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourgi ja/või DaimlerChrysler A.G. Stuttgarti korraldusel, 
nende ringkirjade või kirjalike juhiste alusel.” 

Taani 
18. augustil 2004 tegi Taani konkurentsi apellatsioonikohus otsuse, millega tühistati Taani 
konkurentsinõukogu 24. septembri 2003. aasta otsus juhtumis, mis käsitles Taani 
Raamatuühingut. Taani konkurentsinõukogu tühistatud otsuses leiti, et Taani Raamatuühing 
oli rikkunud asutamislepingu artiklit 81, sõlmides Taani raamatutööstuse ettevõtjatega 
kaubanduslepingud, millega takistati teiste riikide raamatumüüjaid müümast Taani raamatuid 
tarbijatele Taanis kehtestatud hindu kasutamata. 
 
Taanis ja mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis on kehtestatud raamatute hinnad 
(kokkuleppe või seadusega), samal ajal kui teistes riikides on hinnad vabad. Niisugune 
olukord tekitab mõningaid probleeme sätestatud hindadega ja vabade hindadega riikide 
kaubavahetuses. 
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Taani konkurentsinõukogu otsustas, et EL-i õiguse kohaselt on sätestatud hinnad Euroopa 
Liidu siseses raamatukaubanduses lubatavad ainult juhul, kui lepinguosaline, kes väidab, et ta 
kasutab sätestatud hindu, suudab tõestada, et järgnev taassissevedu toimub ainult sätestatud 
hinnakorralduse vältimiseks. Seega jõudis Taani konkurentsinõukogu järeldusele, et 
sätestatud hindade üleüldine kehtestamine taassisseveole on vastuolus asutamislepingu 
artikliga 81. 
 
Taani konkurentsi apellatsioonikohus põhistas oma otsuse apellatsioonikaebuse lahendamisel 
komisjoni 12. novembri 1998. aasta EL-i kultuuriministritele adresseeritud kirjaga, mis 
käsitles komisjoni seisukohta asutamislepingu artikli 81 ja Euroopa Liidus müüdavate 
raamatute riigisiseste sätestatud hindade korra küsimuses. Taani konkurentsi 
apellatsioonikohus otsustas, et nimetatud kirja kohaselt ei mõjutanud Taani kokkulepe 
raamatute sätestatud hindade kohta oluliselt liikmesriikidevahelist kaubandust ja seega ei 
hõlma asutamislepingu artikkel 81 nimetatud kokkulepet. Seega tühistati Taani konkurentsi 
apellatsioonikohtu otsusega Taani konkurentsinõukogu otsus. 
 

Saksamaa 
Berliini piirkonnakohus, 13. jaanuar 2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Teenindusjaamade turustuskokkulepete tühistamine pikaajalise konkurentsi kahjustava 
ainuõiguse andmise tõttu; agendilepingutena ei kuulu nimetatud kokkulepped asutamislepingu 
artikli 81 kohaldamisalasse; konkurentsi kahjustamata ei kuulu nimetatud kokkulepped GWB 
varasema versiooni artiklil 18 kohaselt GWB varasema versiooni artikli 34 kohaldamisalasse.  
(Asutamislepingu artikkel 81; tsiviilseadustiku artiklid 134 ja 138.) 
 
Mainzi piirkonnakohus, 15. jaanuar 2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Jätta rahuldamata kahju hüvitamise hagiavaldus vitamiinide eest ülemäärase hinna maksmise 
tõttu põhjusel, et kostja osales ülemaailmses vitamiinikartellis, nagu tegi kindlaks komisjon, 
kelle otsus on kohtu suhtes siduv, sest hagejat kui klienti ei kaitse GWB artiklites 1 ja 33 ning 
tsiviilseadustiku artikli 823 lõikes 2, koostoimes asutamislepingu artikliga 81, sätestatud 
kartelli moodustamise keeld, sest hinnakartell ei olnud talle suunatud. 
(Asutamislepingu artikkel 81; GWB artiklid 1 ja 33, tsiviilseadustiku artikli 823 lõige 2.) 
 
Berliini kõrgem piirkonnakohus, 15. jaanuar 2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Mobiilsideoperaatori valitsev seisund tavatelefonilt tema mobiilsidevõrku tehtud kõnede 
lõpetamise tasu turul; turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ei toimunud, sest hageja takistab 
kostjat SIM-kaartide kasutamisel ja mobiilside loomisel, kuna hageja kasutab SIM-kaarte 
tavatelefonilt tehtud kõnede kaubanduslikuks ümbersuunamiseks (ohustab võrgu ühtsust). 
(GWB artiklid 19 ja 20, asutamislepingu artikli 82 esimene lõik ja teise lõigu punktid b ja c, 
kõlvatu konkurentsi keelamise seaduse –UWG artikkel 1.) 
 
Mainzi piirkonnakohus, 15. jaanuar 2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Jätta rahuldamata kahju hüvitamise hagiavaldus vitamiinide eest ülemäärase hinna maksmise 
tõttu põhjusel, et kostja osales ülemaailmses vitamiinikartellis, nagu tegi kindlaks komisjon, 
kelle otsus on kohtu suhtes siduv, sest hagejat kui klienti ei kaitse GWB artiklites 1 ja 33 ja 
tsiviilseadustiku artikli 823 lõikes 2, koostoimes asutamislepingu artikliga 81, sätestatud 
kartelli moodustamise keeld, sest hinnakartell ei olnud talle suunatud. 
(Asutamislepingu artikkel 81; GWB artiklid 1 ja 33, tsiviilseadustiku artikli 823 lõige 2.) 
 
Berliini kõrgem piirkonnakohus, 15. jaanuar 2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
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Jätta rahuldamata mobiilsideoperaatori vastu esitatud hagiavaldus kohustada teda lubama 
teistele ettevõtjatele juurdepääsu oma võrgule tavatelefonilt GSM-sidejaamade kaudu tehtud 
kõnede lõpetamiseks põhjusel, et nimetatud ettevõtjad soovivad aktiivselt tegutseda  mitte 
niivõrd eel- või järelturul vaid põhiturul, (GWB artikli 19 lõike 4 punkt 4); samuti ei piira 
võrgule juurdepääsu lubamisest keeldumine muul viisil kellegi õigusi ja piirang on 
põhjendatud. 
(GWB artikli 19 lõike 4 punkt 4; GWB artikli 19 lõige 1 ja lõike 4 punkt 1; GWB artikkel 20; 
asutamislepingu artikkel 82; GWB artikkel 1.) 
 
Berliini kõrgem piirkonnakohus, 22. jaanuar 2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Hagi, millega palutakse tuvastada, et õiguste rikkumise tõttu ei oma Chrysler Automobile’i ja 
vaidluse poolte vahel sõlmitud volitatud vahendaja lepingu lõpetamine kostja poolt 31. 
detsembril 2002 õiguslikku jõudu; ei ole õigust hankida Chrysleri autosid ja varuosi; 
vastuhagi on esitatud järgmises: palutakse tuvastada, et 31. detsembri 2002. aasta lepingu 
lõpetamine on jõus ja sellega ei rikuta konkurentsipiirangute keelamise seaduse (GWB) artikli 
20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ebavõrdse kohtlemise keeldu ega ka asutamislepingu artikli 81 
lõiget 1 (märgatava mõju puudumine). 
(GWB artikli 20 lõige 1 ja lõike 2 esimene lause; asutamislepingu artikli 81 lõikes 1, 2 ja 3; 
määruse (EÜ) nr 1475/95 artikli 5 lõike 2 punkt 2; määruse (EÜ) nr 1400/2002 artikkel 10; 
tsiviilseadustiku artikkel 242 ja artikli 315 lõike 3 teine lause, teine põhiklausel; üldiste 
müügitingimuste seaduse artikkel 9.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 27. jaanuar 2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Õigusabi taotluse tagasilükkamine kahju hüvitamise hagiavalduses, milles taotletakse  
hüvitise määramist konkurentsivastase boikoti ja telliste kuritahtlikult kõrgete müügihindade 
eest põhjendusega, et ei ole täidetud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 116 lõike 1 
punkti 2 tingimused. 
(Asutamislepingu artiklid 81 ja 82; tsiviilseadustiku artikli 823 lõige 2 ja artikkel 249; 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 116 lõike 1 punkt 2.) 
 
Karlsruhe kõrgem piirkonnakohus, 28. jaanuar 2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Tuvastamishagi lükati tagasi, lisaks otsustati mitte hüvitada teisele poolele kahju seoses 
vitamiinikartelliga, sest kahju ei tekkinud (hüpoteetilise ja tegeliku kasumimarginaali võrdlus, 
mitte hüpoteetilise ja tegeliku müügihinna võrdlus). 
(GWB artikkel 33; asutamislepingu artikkel 81; tsiviilseadustiku artikli 823 lõige 2.) 
 
Föderaalkohus, 10. veebruar 2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Ametlik maksete kooskõlastamise menetlus (telekommunikatsiooniühenduse eest) ei välista 
ettevõtte tegelikku võimalust kasutada hindu, millega ta kuritarvitab turgu valitsevat seisundit 
ja sel eesmärgil saada  luba, sest kontroll ei hõlma kuritarvituse olemasolu tuvastamist (obiter 
dictum). 
(EMÜ asutamislepingu artikkel 86 (EÜ asutamislepingu artikkel 82); 
telekommunikatsiooniseaduse artiklid 24, 25, 35 ja 39.) 
 
Müncheni kõrgem piirkonnakohus, 26. veebruar 2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
30. septembril 2003. aastal hageja ja kostja vahenduslepingu lõpetamise kehtivus ühenduse 
uue, mootorsõidukisektori grupierandit käsitleva määruse 1400/2002 jõustumise tõttu 
31. oktoobril 2003 ning sellest tulenev vajadus korraldada ümber kostja müügivõrk 
Saksamaal ja Euroopas. (Apellatsioonimenetluseks luba antud). 
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(Ühenduse mootorsõidukisektori grupierandit käsitlev määrus 1400/2002; tsiviilseadustiku 
artikkel 307.) 
 
Müncheni kõrgem piirkonnakohus, 26.02.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
30. septembril 2003. aastal hageja ja kostja vahenduslepingu lõpetamise kehtivus ühenduse 
uue, mootorsõidukisektori grupierandit käsitleva määruse 1400/2002 jõustumise tõttu 
31. oktoobril 2003 ning sellest tuleneva vajaduse tõttu korraldada ümber kostja müügivõrk 
Saksamaal ja Euroopas. 
(Ühenduse mootorsõidukisektori grupierandit käsitlev määrus 1400/2002.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 3. märts 2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Hagi teabe avaldamiseks 1997. aastal Hollandi postiasutuse kaudu Saksamaal asuvatele 
adressaatidele toimetatud saadetiste arvu, suuruse, kaalu ja sisu kohta; eelkõige nimetatud 
hagi ei välistata põhjusel, et hageja on kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. 
(Varasema Ülemaailmse Postiliidu konventsiooni artikli 25 lõike 3 esimene ja teine lause; 
asutamislepingu varasema versiooni artiklid 86, 90 ja 59; tsiviilseadustiku artikkel 242.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 24. märts 2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Mobiilsideoperaatori turgu valitsev seisund tavatelefonilt tema mobiilsidevõrku tehtud kõnede 
lõpetamise tasu turul; turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ei toimunud, sest hageja takistab 
kostjat SIM-kaartide kasutamisel ja mobiilside loomisel, kuna hageja kasutab SIM-kaarte 
tavatelefonilt tehtud kõnede kaubanduslikuks ümbersuunamiseks (ohustab võrgu ühtsust). 
(GWB artiklid 19 ja 20, asutamislepingu artikli 82 esimene lõik ja teise lõigu punktid b ja c, 
UWG artikkel 1.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 24. märts 2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Teenindusjaamade leping ei ole tühine pikaajalise ainuõiguse andmise sätte tõttu, sest EMÜ 
asutamislepingu artikli 85 lõige 1 (sama, mis EÜ asutamislepingu artikli 81 lõige 1) ja GWB 
varasema versiooni artikkel 15 (sama, mis GWB uue versiooni artikkel 14) ei kohaldu 
teenindusjaamade lepingute kui agendilepingute suhtes ja hageja ei ole näidanud olulise turgu 
jaotava mõju olemasolu kumulatiivse mõju teooria kohaselt; GWB varasema versiooni artiklis 
34 sätestatud kirjaliku vormi nõuet ei ole rikutud. 
(Asutamislepingu artikkel 85; GWB varasema versiooni artiklid 15 ja 34; tsiviilseadustiku 
artiklid 125 ja 138.) 
 
Föderaalkohus, 30. märts 2004, KZR 24/02, P-197/98 
Kui uute autode jaemüüja, kes ei kuulu tootja valikulisse müügisüsteemi, ei saa täita uute 
autode ostjate tellimusi seetõttu, et välisriikide volitatud vahendajad keelduvad tarnimast uusi 
sõidukeid süsteemivälistele jaemüüjatele, on tal õigus nõuda saamata jäänud kasumist 
tekkinud kahju hüvitamist tsiviilseadustiku artikli 823 lõike 2 kohaselt koostoimes 
asutamislepingu artikli 81 lõikega 1, kui nimetatud ajal süsteemivälistele jaemüüjatele uusi 
autosid tarnivate volitatud vahendajatele antud grupierand asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 
sätestatud keelust ei kohaldunud määruse (EÜ) nr 1475/95 artikli 6 lõike 1 kohaselt. 
 
Tootja ühepoolse õigusvastase teguviisi ja hinnadistsipliini kehtestamise peatatud üleskutse 
tulemusel erand ei kohaldu määruse (EÜ) 1475/95 artikli 6 lõike 3 kohaselt (ainult) ajal, 
millal vaidlusalune teguviis tõenäoliselt mõjutab volitatud vahendajaid, ja ainult nende 
vahenduslepingute puhul, mis kehtivad territooriumil, kus keelatud tegevus kahjustab 
konkurentsi. Määruse (EÜ) 1475/95 artikli 6 lõike 1 punktide 6–12 kohaselt ei saa välisriikide 
volitatud vahendajate õigusvastast teguviisi automaatselt omistada tootjale.  
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(Asutamislepingu artikkel 81; määruse (EÜ) 1475/95 artikli 6 lõige 1.) 
 
Dortmundi piirkonnakohus, 1. aprill 2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Hageja kahjunõue kostjale vitamiinide eest ülemäärase hinna maksmise pärast kostja 
kuulumise tõttu vitamiinikartelli.  
(Asutamislepingu artikkel 81; GWB artiklid 1 ja 33, tsiviilseadustiku artikli 823 lõige 2.) 
 
Kieli piirkonnakohus, 16. aprill 2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Lepingu klausli kehtivus, millega keelatakse SIM-kaardi kasutamine võrgusüsteemis ühe 
kolmanda isiku ühendamiseks teise kolmanda isikuga. 
(GWB artiklid 19 ja 20, asutamislepingu artikli 82 esimene lõik ja teise lõigu punktid b ja c, 
UWG artikkel 1.) 
 
Dortmundi piirkonnakohus, 16. aprill 2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Olles arutanud põhihagi, tuleb lahendada kulude küsimus: partnerluslepingus sätestatud 
parteritevahelise konkurentsi keeldu ei saa vaidlustada konkurentsiõiguse kohaselt kahe aasta 
jooksul pärast ühe partneri tagasiastumist. 
(Kõlvatu konkurentsi keelamise seaduse (UWG) artikkel 1; GWB artikkel 1; asutamislepingu 
artikkel 81.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 21. aprill 2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Jätta rahuldamata hagiavaldus seoses frantsiisilepinguga (Pizza Hut) seotud lepingueelsete 
kohustustega, sest kehtiva kollisiooninormi tõttu kohaldatakse USA Kansase osariigi õigust 
kõigi hageja nõuete puhul; leping ei ole tühine GWB varasema versiooni artiklite 15 ja 18 
kohaselt. Mitte määrata hüvitist FTC frantsiisi reguleerivate aktide rikkumise eest.  
(Tsiviilseadustiku sissejuhatava seaduse artiklid 11, 27, 29, 31 ja 34; GWB varasema 
versiooni artiklid 15, 18, 34 ja 98; EMÜ asutamislepingu artikkel 85; määruse 4087/88 
artikkel 3.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 21. aprill 2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Frantsiisileping (Pizza Hut) ei ole tühine Saksa või Euroopa konkurentsiõiguse rikkumise 
tõttu; hagi tagasi lükatud, sest kehtiva kollisiooninormi tõttu kohaldatakse kõikide esitatud 
nõuete suhtes Inglismaa/Wales’i õigust. 
(Tsiviilseadustiku sissejuhatava seaduse artiklid 11, 27, 29, 31 ja 34; GWB varasema 
versiooni artiklid 15, 18, 34 ja 98; EMÜ asutamislepingu artikkel 85; määruse 4087/88 
artikkel 3.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 21. aprill 2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Frantsiisileping (Pizza Hut) kehtib, sest hageja kõigi nõuete suhtes kohaldatakse USA 
Kansase osariigi õigust. Mitte määrata hüvitist FTC frantsiisi reguleerivate aktide rikkumise 
eest. 
(Tsiviilseadustiku sissejuhatava seaduse artiklid 11, 27, 29, 31 ja 34; GWB varasema 
versiooni artiklid 15, 18, 34 ja 98; EMÜ asutamislepingu artikkel 85; määruse 4087/88 
artikkel 3.) 
 
Müncheni kõrgem piirkonnakohus, 22. aprill 2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Tagasi lükatud hagi, milles taotletakse teatud SIM-kaartide avamist ja loobumist mobiilside 
loomisest keeldumisest põhjusel, et loovutatud SIM-kaartide kasutamine GSM-muundurites 
on lepinguga keelatud.  
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(GWB artiklid 19, 20 ja 33, asutamislepingu artikli 82 esimene lõik ja teise lõigu punktid b 
ja c, UWG artikkel 1.) 
 
Düsseldorfi piirkonnakohus, 28. aprill 2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Hagi telefonitasude maksmiseks SIM-kaardi kättesaadavaks tegemise ja hageja 
mobiilsidevõrgu kasutamise eest; hageja algatusel mobiilsidelepingute erakorralise 
tühistamise kehtivus; lepingud tühistati, sest kostja kasutas vastuolus lepinguga GSM-
sidejaamadega ühendamiseks SIM-kaarte, et helistada hageja mobiilsidevõrku; asjaomane 
lepinguga sätestatud kasutuspiirang ei ole tühine.  
(GWB artiklid 19 ja 20, asutamislepingu artikli 82 esimene lõik ja teise lõigu punktid b ja c, 
UWG artikkel 1.) 
 
Ingolstadti piirkonnakohus, 11. mai 2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Vahenduslepingu lõpetamine määruse 1400/2002 vastuvõtmise järel kehtib, kui lepingus on 
asjakohane klausel (samuti: asutamislepingu artikli 81 lõige 1, määrus 1400/2002). 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 23. juuni 2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Hageja klientidele õlle Budweiser Budvar sõltumatu müügipakkumise või selle 
ainumüügiõiguse alusel reklaamimise keeld teatud territooriumil kuni poolte vahel sõlmitud 
impordilepingut käsitleva lõppotsuse vastuvõtmiseni; puudub märgatav mõju liikmesriikide 
vahelisele kaubavahetusele. 
(UWG artiklid 1 ja 3, asutamislepingu artikli 81 lõige 1.) 
 
Föderaalkohus, 13 juuli 2004, KZR 10/03, P-66/00 
Mootorsõidukite vahenduslepingu standardsätete kehtivus (eri markide müük, minimaalsed 
müügimahud, garantii, lõpetamisest teatamine, lepingu lõpetamine). 
(Tsiviilseadustiku artikkel 307; asutamislepingu artikkel 81, määrus 1475/95, määrus 
1400/2002.) 
 
Stuttgarti kõrgem piirkonnakohus, 22. juuli 2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Kostjat kohustati maksma hüvitist kahju eest, mida hageja kandis töökojalepingu 
pikendamisega hilinemise tõttu müügisüsteemi kohandamise järel ühenduse uue 
mootorsõidukisektori grupierandit käsitleva määruse järgimiseks; hageja ebavõrdne 
kohtlemine võrreldes teiste töökodadega, kellega jätkati lepingulisi suhteid. 
(GWB artikkel 33 ja artikli 20 lõiked 1 ja 2; määrus (EÜ) nr 1475/95; asutamislepingu 
artikkel 81.) 
 
Stuttgarti piirkonnakohus, 3. august 2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Tagasi lükatud hagi kahju hüvitamiseks, mida hageja kandis tema ainumüügiõiguse rikkumise 
tõttu, mis toimus uue vahendaja määramisega, sest määruse (EÜ) nr 1475/1995 kehtivuse 
lõppemisel ei tehtud territoriaalsele kaitsekokkuleppele enam erandit asutamislepingu artikli 
81 lõikes 1 sätestatud keelust. Ainuõiguse tingimuse kehtetuks muutumise küsimus ühenduse 
uue mootorsõidukisektori grupierandit käsitleva määruse jõustumise tõttu.  
(Asutamislepingu artikkel 81, ühenduse mootorsõidukisektori grupierandit käsitlev määrus 
1400/2002, ühenduse mootorsõidukisektori grupierandit käsitlev määrus 1475/1995.) 
 
Maini-äärse Frankfurti piirkonnakohus, 20. august 2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Hagejal ei ole õigust nõuda kostjaga teenuslepingu sõlmimist isegi juhul, kui hageja vastab 
valikulise turustamise tingimustele, sest kostjal lubati leping lõpetada vahendaja suhtes 
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etteteatamiseta ning hageja müügi- ja remondiettevõtted on ärilisest seisukohast tegutsevad 
üksused. 
(Tsiviilseadustiku artikli 823 lõige 2 ja artikkel 249, asutamislepingu artikkel 81, ühenduse 
mootorsõidukisektori grupierandit käsitlev määrus 1400/2002; GWB artikkel 20 ja artikli 33 
esimene lause.) 
 
Müncheni I piirkonnakohus, 7. september 2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Kostjal puudub kinnipidamisõigus rahalise nõude täitmisel SIM-kaartide aktiveerimisest 
keeldumise eest. 
(GWB artiklid 19 ja 20; asutamislepingu artikkel 82; UWG artikkel 1.) 
 
Müncheni I piirkonnakohus, 13. september 2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Kostjal puudub kinnipidamisõigus rahalise nõude täitmisel SIM-kaartide aktiveerimisest 
keeldumise eest. 
(GWB artiklid 19 ja 20; asutamislepingu artikkel 82; UWG artikkel 1.) 
 
Potsdami piirkonnakohus, 23. september 2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Vastuhagi kostja kohustus kõrvaldada kasutatud rehvid vastuhagi hageja kaudu otsuse 
resolutiivosas sätestatud ulatuses, maksta vastuhagi hagejale ja teavitada teda otsuse 
resolutiivosas sätestatud ulatuses; lepinguga, millel nõue põhineb, ei rikutud asutamislepingu 
artikli 81 lõiget 1, sest konkurentsi kahjustav mõju ei olnud märgatav.  
(Asutamislepingu artikli 81 lõiked 1 ja 2, tsiviilseadustiku artikkel 138, tsiviilseadustiku 
artikkel 134 koostoimes karustusseadustiku artikliga 266.) 
 
Düsseldorfi kõrgem piirkonnakohus, 27. oktoober 2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Hagi, milles hageja taotleb, et kostjat kohustataks kogu vajatava õlu ostma hagejalt; mujal 
ostetud õlut käsitleva teabe avaldamise hagi; asutamislepingu artikkel 81 ei kohaldu õlle 
tarnelepingute puhul, sest puudub märgatav konkurentsi kahjustav mõju. 
(Asutamislepingu artikli 81 lõige 1; tsiviilseadustiku artikli 138 lõige 1.) 
 
Leipzigi piirkonnakohus, 27. oktoober 2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Kokkuleppele jõudmise järel kulude tasumist käsitlev otsus: hageja hagi tema tervikliku 
valikulise turustussüsteemi kahjustamise lõpetamiseks, mis seisnes kostja poolt edasimüügi 
eesmärgil uute mootorsõidukite õigusvastases ostmises. 
(Asutamislepingu artikkel 81; määrus 1400/2002; GWB artiklid 19 ja 20.) 
 
Müncheni I piirkonnakohus, 30. november 2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Kostjal puudub kinnipidamisõigus rahalise nõude täitmisel SIM-kaartide aktiveerimisest 
keeldumise eest. 
(GWB artiklid 19 ja 20; asutamislepingu artikkel 82; UWG artikkel 3, TKG artikkel 33) 
 
Kölni piirkonnakohus, 16. detsember 2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Tagasi lükatud hagi, milles nõuti, et kostja aktiveeriks SIM-kaardid; sulgemine oli lubatav, 
sest hageja kasutab SIM-kaarte lepingut rikkudes ühenduse saamiseks GSM-sidejaamadega, 
et võimaldada teistel ettevõtjatel lõpetada hageja mobiilsidevõrku tehtud kõnesid; tagasi 
lükatud hagi SIM-kaartide kaubanduslike telekommunikatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutamise vastu. 
(Tsiviilseadustiku artiklid 19 ja 20, asutamislepingu artikkel 82; UWG artikkel 1.) 
 
Kölni piirkonnakohus, 16. detsember 2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
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Tagasi lükatud hagi, milles nõuti, et kostja aktiveeriks SIM-kaardid; sulgemine oli lubatav, 
sest hageja kasutab SIM-kaarte lepingut rikkudes ühenduse saamiseks GSM-sidejaamadega, 
et võimaldada teistel ettevõtjatel lõpetada hageja mobiilsidevõrku tehtud kõnesid; tagasi 
lükatud hagi SIM-kaartide kaubanduslike telekommunikatsiooniteenuste osutamiseks 
kasutamise vastu. 
(Tsiviilseadustiku artiklid 19 ja 20, asutamislepingu artikkel 82; UWG artikkel 1.) 
 

Hispaania 
Naftafirmade ja teenindusjaamade vahelistes kohtuvaidlustes tõusetunud küsimused on kõik 
olnud sarnased ja keskendunud peamiselt tarnelepingute võimalikule kehtetusele, mida kohus 
on liigitanud komisjonilepinguteks (ehtsad agendilepingud) või edasimüügi lepinguteks 
(mitteehtsad agendilepingud), mis võivad olla kooskõlas artikli 81 lõikega 1 (üldine keeld), 
sest nende suhtes kehtib keelust erand, mis on sätestatud 22. juuni 1983. aasta grupierandi 
määruses nr 1984/1983 ja 22. detsembri 1999. aasta grupierandi määruses nr 2790/1999, mis 
mõlemad on seotud asutamislepingu kehtiva artikli 81 lõike 3 kohaldamisega 
vertikaalkokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes. 
 
Neli neist menetlustest olid apellatsioonikaebused esimese astme kohtu otsuste peale. Juhtum 
Automoción y Servicios La Safor, S.L. v. Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. käsitles 
Madridi esimese astme kohtule nr 44 esitatud hagi, milles hageja teatas oma kavatsusest 
kaevata tema kohta tehtud otsus edasi. 
 
Madridi esimese astme kohtu nr 44 otsus, 10. juuni 2004, tavamenetluses 965/2002 / 
Automoción y Servicios La Safor S.L. v Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A  
Automoción y Servicios La Safor S.L. esitas Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. 
vastu hagi, milles ta palus ennast pidada edasimüüjaks selle kõige rangemas tähenduses. 
Kohus hagi ei rahuldanud, sest tema arvamuse kohaselt oli leping “komisjonileping”, st ehtne 
agendileping. 
 
Madridi kõrgema provintsikohtu 18. osakonna 7. juuni 2004. aasta otsus nr 358/2004 / 
Melón, S.A. v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A ja 23. juuni 2004. aasta otsus 
nr 423/2004 / Melón, S.A. ja Estación de Servicio Ahigal, S.L. v. Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A  apellatsioonikaebustes nr 220/2003 ja 486/2003.  
Apellatsioonikaebused olid osa tavamenetlustest 895/2001 ja 556/2001, mille hageja algatas 
vastavalt Madridi esimese astme kohtus nr 8 ja Madridi esimese astme kohtus nr 15. Esimeses 
otsuses jäeti Melón, S.A. hagi rahuldamata ja hageja kaebas mõlemal juhul kohtuotsuse edasi. 
Kõrgema astme kohus jättis kahe teenindusjaama apellatsioonikaebused rahuldamata, sest 
tema arvamuse kohaselt olid lepingud “komisjonilepingud”, s.t ehtsad agendilepingud. 
Mõlemas otsuses mõisteti kulud välja Melón. S.A.-lt. 
 
Madridi kõrgema provintsikohtu 18. osakonna 2. juuni 2004. aasta otsus No 94/ / Caminas 
S.A. v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.  
Nimetatud otsus tehti apellatsioonikaebuse nr 218/2003 alusel, mille esitas Repsol väikese 
nõude menetluses nr 53/2001 Caminas S.A. v. Repsol Madridi esimese astme kohtus nr 20. 
Esialgse 25. oktoobri 2002. aasta otsusega rahuldati  Caminas, S.A. esitatud hagi, tunnistades 
kõnealused lepingud õigustühiseks ja mõistes Repsolilt kulud välja. Repsoli 
apellatsioonikaebus rahuldati ja lepingud tunnistati kehtivaks, kuna tegemist oli 
“komisjonilepingutega”. 
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Gerona kõrgema provintsikohtu 1. osakonna 10. juuni 2004. aasta otsus nr 188/2004 / Clau, 
S.A. v. CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A.  
Nimetatud otsus tehti apellatsioonikaebuse nr 48/2004 alusel, mille esitasid kaks 
menetlusosalist menetluses nr 266/2002, mille algatas Clau, S.A. CEPSA, Estaciones de 
Servicio, S.A. vastu Gerona esimese astme kohtus nr 1. Esialgne otsus tehti CEPSA kasuks. 
Mõlemad ettevõtted kaebasid otsuse edasi ja CEPSA menetluslikel alustel esitatud 
apellatsioonikaebus jäeti rahuldamata. Clau, S.A. apellatsioonikaebus võeti vastu, sest leping 
oli “edasimüügileping”. Tegemist on mitteehtsa agendilepinguga, mis selles juhtumis osutus 
kehtetuks, sest ei kuulunud artikli 81 lõikes 1 sätestatud erandi kohaldamisalasse. Kolm 
lepingut, mis sõlmiti teenidusjaama töö alustamiseks ja CEPSA toodete müügiks ainuõiguse 
alusel, tunnistati seega õigustühiseks põhjendusega, et need olid vastuolus õigusakti nõude või 
keeluga ja hind polnud kehtestatud, mis tähendab, et lepingut ei olnud olemas. Kohus andis 
pooltele korralduse maksta teineteisele nende vahel sõlmitud lepingu alusel osutatud teenuste 
eest tsiviilseadustiku artikli 1303 kohaselt juba amortiseeritud summade mahaarvamise järel. 
Kohus mõistis hagejalt välja kostja kulud. 
 
Ülemkohtu (tsiviiltalitus) 1. osakonna 23. detsembri otsus nr 1235/2004 seoses menetlusega, 
mille L’Andana S.A. ja Estación de Servicio L’Andana S.L esitasid Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A.vastu  
Otsusega lahendati apellatsioonikaebus, mille L’Andana S.A. ja Estación de Servicio 
L’Andana S.L esitasid Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. vastu algatatud 
menetluse käigus. 
 
Valencia esimese astme kohtule esitatud esialgses hagis palusid hagi esitanud ettevõtjad 
tunnistada õigustühiseks 25-aastase tähtajaga sõlmitud teenindusjaama pidamise lepingu, 
ruumide üürilepingu ja ainuõigusega tarnelepingu. 
 
Hagejate väitel oli rikutud komisjoni 22. juuni 1983. aasta määruse nr 1984/83 artikli 12 
lõike 1 punkti c seoses asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 (endine artikli 85 lõige 1) ja 
seetõttu kehtis artikli 81 lõikes 2 sätestatud keeld. Samuti väitsid nad, et rikutud oli Euroopa 
Kohtu kohtupraktikat (kohtuasi C-234/89 Stergios Delimitis v. Henninguer Bräu A.G. 
ülalnimetatud määruse tõlgendamise kohta). 
 
Hagejad leidsid, et määruse 1984/83 kohaselt on nimetatud menetlusega hõlmatud kõnealust 
liiki lepingud ajutiselt piiratud kümne aastaga. Ülemkohus jättis apellatsioonikaebuse 
rahuldamata põhjendusega, et ülalnimetatud määruse nr 1984/83 artikli 12 lõike 1 punktis c 
sätestatud ajutist piirangut ei rikutud, sest määruse artikli 12 lõikes 2 on sätestatud täielik 
erand nimetatud piirangust. Samal põhjusel leidis kohus, et ei esine vastuolu ühenduse 
osutatud kohtupraktikaga. 
 

Prantsusmaa 
Orléans’i apellatsioonikohtu 15. juuli 2004. aasta otsus apellatsioonikaebuses, mille Toyota 
France esitas Orléans’i ärikohtu 5. märtsi 2004. aasta esialgse õiguskaitse (hagi tagamise) 
määruse vastu, millega talle anti rahatrahvi ähvardusel korraldus jätkata lepingulisi suhteid 
Automobile Diffusion 45-ga 
Vaidlus oli seotud keeldumisega tunnustada mootorsõidukite uue määruse nr 1400/2002 
kohaselt turustajana vahendajat, kelle leping aegus selle lõpetamise järel eelmise määruse 
nr 1475/95 kohaselt. Orléans’i apellatsioonikohus tunnistas esialgse õiguskaitse taotluse faasis 
vaidluse tõsiseks, sest see tulenes asjaolust, et vahendaja ei vastanud kvalitatiivsetele 
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valikukriteeriumidele. Seetõttu oli vahendaja väljajätmine vale, sest tema taotluse 
tagasilükkamine ei põhinenud objektiivsetel või seaduslikel kriteeriumidel. Seetõttu võis otsus 
olla diskrimineeriv ja vastuolus määruse nr 1400/2002 eesmärkidega. Seega andis kohus 
esialgse õiguskaitse meetmena tootjale korralduse jätkata turustajale sõidukite tarnimist kuni 
sisulise lõppotsuse tegemiseni, mis peaks toimuma 2005. aastal. 
 
Pariisi apellatsioonikohtu 21. septembri 2004. aasta otsus Syndicat des professionnels 
européens de l’automobile (SPEA) apellatsioonikaebuses konkurentsinõukogu otsuse vastu 
jätta menetlemata 23. detsembri 2003. aasta juhtum nr 03-D-67 (Peugeot) 
Mõistliku aja jooksul nõukogu otsuse tegemise kohustuse rikkumise eest ei karistata 
menetluse tühistamisega, vaid sellisest viivitamisest tuleneva võimaliku kahju hüvitamisega. 
 
Esialgse nõukogule suunatud juhtumi jagamine kolmeks eri toimikuks ei ole äriseadustiku 
artiklite L 464-2 ja L 464-8 kohaselt vaidlustatav otsus. Nimetatud juhtumi jagamise 
vaidlustamise alused ei ole vastuvõetavad. Kooskõlas audi alteram partem põhimõttega võib 
raportöör poolte vastuste esitamise järel muuta oma hinnangut juhtumi asjaoludele selle 
menetlemisel nõukogus. 
 
Kui üks pooltest esitab komisjoni vastuväite, siis on selle eesmärk anda kohtule teavet, mis 
võib käimasolevat menetlust mõjutada määruse 1/2003 artikli 16 kohaselt. Seda võib teha igal 
ajal menetluse käigus. Seetõttu ei ole see apellatsioonikaebuse toetuseks esitatud 
dokumentaalne tõend. 
 
Kui tootja maksab vahendajatele ärilistel eesmärkidel toetust, ei ole see iseenesest 
õigusvastane, kui maksmise tingimusi ei saa vaidlustada grupierandi määruses loetletud 
erandite alusel (grupierandi määruse nr 1475/95 artikkel 6). Kui niisugune tegevus ei ole 
diskrimineeriv, ei saa seda ka vaidlustada sätete alusel, mis käsitlevad grupierandi määruse 
kaitse kaotamist. Kõnealuses juhtumis käsitletud tegevus oli mitte ainult kooskõlas artikli 81 
lõikega 3, vaid soodustas ka konkurentsi, aitas säilitada müügivõrgu tihedust ning osutatud 
teenuse kvaliteeti, mille tulemusena langesid oluliselt toodete hinnad lõpptarbijate jaoks. 
 
Pariisi apellatsioonikohtu 29. juuni 2004. aasta otsus Syndicat des professionnels européens 
de l’automobile (SPEA) apellatsioonikaebuses konkurentsinõukogu 23. detsembri 2003. aasta 
otsuse nr 03-D-66 (Renault) kohta 
Mõistliku aja jooksul nõukogu otsuse tegemise kohustuse rikkumise eest ei karistata 
menetluse tühistamisega, vaid sellisest viivitamisest tuleneva võimaliku kahju hüvitamisega. 
 
Esialgse nõukogule suunatud juhtumi jagamine kolmeks eri toimikuks ei ole äriseadustiku 
artiklite L 464-2 ja L 464-8 kohaselt vaidlustatav otsus. Nimetatud juhtumi jagamise 
vaidlustamise alused ei ole vastuvõetavad. Kooskõlas audi alteram partem põhimõttega võib 
raportöör poolte vastuste esitamise järel muuta oma hinnangut juhtumi asjaoludele selle 
menetlemisel nõukogus. 
 
Kui tootja maksab vahendajatele ärilistel eesmärkidel toetust, ei ole see iseenesest 
õigusvastane, kui maksmise tingimusi ei saa vaidlustada grupierandi määruses loetletud 
erandite alusel (grupierandi määruse nr 1475/95 artikkel 6). Kui niisugune tegevus ei ole 
diskrimineeriv, ei saa seda ka vaidlustada sätete kohaselt, mis käsitlevad grupierandi määruse 
kaitse kaotamist. Kõnealuses juhtumis käsitletud tegevus oli mitte ainult kooskõlas artikli 81 
lõikega 3, vaid ka soodustas konkurentsi, aitas säilitada müügivõrgu tihedust ning osutatud 
teenuse kvaliteeti, mille tulemusena langesid oluliselt toodete hinnad lõpptarbijate jaoks. 
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Renault’ kavatsus loobuda allahindlustest ei ole miinimumhindade kehtestamine, mis on 
keelatud grupierandi määruse nr 1475/955 artikli 6 kohaselt, sest ei tuvastatud, et oleks 
toimunud ettevõtjate tahte kokkulangemine, mis iseloomustab kokkulepet artikli 81 mõistes. 

Holland8 
Hollandi riigikohtu 7. mai 2004. aasta otsus nr 37.375, X-5, millega muudeti Haagi kohtu 
1. juuni 2001. aasta otsust (kassatsioon) 
Nimetatud juhtumi keskmes on Rotterdami linna 1990. aasta sadamatasude määrused 
[Verordening zeehavengeld 1990]. Füüsilised ja juriidilised isikud, kelle laevad sadamat 
kasutavad, peavad maksma sadamatasu. Naftatankerite tasud lasti lossimise eest on kolm 
korda kõrgemad kui konteinerlaevade tasud (lasti peale- ja mahalaadimise eest). X-5 nõudis 
(ülemäärase) sadamatasu tagastamist, põhjendades nõuet sellega, et määrused ei olnud 
siduvad, sest need olid vastuolus asutamislepingu artikliga 82. 
 
Haagi kohus otsustas 1) määrused ei mõjuta liikmesriikide vahelist kaubandust ja 2) määrused 
ei ole vastuolus asutamislepingu artikliga 82. X-5 kaebas otsuse edasi riigikohtule.  
 
Hollandi riigikohus tühistas Haagi kohtu otsuse, sest otsused 1) ja 2) ei olnud põhjendatud 
ning saatis juhtumi Amsterdami kohtule täiendavaks arutamiseks ja otsuse tegemiseks. 
Nimetatud otsuses osutab Hollandi riigikohtu kohtujurist Euroopa Ühenduste Kohtu 17. juuli 
1997. aasta otsuse põhjendustele 29–45 (kohtuasi nr C-242/95 GT-Link, EKL 1997, lk I-
04449). Nimetatud põhjenduste alusel otsustab kohtujurist, et kohus tegi otsuse eksliku 
õigusliku hinnangu põhjal. Ilmselt pidas kohus otsustavaks asjaoluks, et “käesolev 
sadamatasude määramise meetod mõjutab ebasoodsalt liikmesriikide vahelist kaubandust”. 
Samas ilmneb GT-Linki juhtumi otsusest, et küsimus seisnes selles, kas asjaomase avaliku 
ettevõtja (väidetav) rikkumine saab mõjutada liikmesriikide vahelist kaubandust. Täiendavate 
põhjendusteta ei ole selge, kuidas asjaolud ja olukord õigustavad otsust, et ei toimunud 
rikkumist asutamislepingu artikli 82 punkti c mõistes. “Ainult asjaolu, et eri liiki laevad 
kasutavad sadamat ja sadamarajatisi erinevalt, selliste erinevuste ulatust ja nende seost tasude 
erinevusega täpsustamata, ei ole otsuse tegemisel piisavaks aluseks, eriti kuna kohus ei ole 
teinud sõnaselget otsust selle kohta, kas naftatankereid ja konteinerlaevu võib selles suhtes 
samaväärseteks pidada.” 
 
Arnhemi ringkonnakohtu presidendi 19. mai 2004. aasta otsus 111855 / KG ZA 04-217, Van 
der Sluijs Retail B.V. v. Autobedrijf X v.o.f. et al. (esialgse otsuse menetlus) 
X osutab tanklateenust. 14. augustil 1998. aastal sõlmis X ainuõigusliku ostulepingu TOTAL-
iga kütuse ostmiseks kaheksa aasta jooksul (edaspidi “ostuleping”). 12. mail 2003 lõpetas X 
ostulepingu tähitud kirjaga kooskõlas Euroopa määrustega. TOTAL ei nõustunud sellega ja 
oma üldiste müügi- ning tarnetingimuste kohaselt andis ostulepingu edasi Van Der Sluijs 
Groepile. X ei lubanud Van Der Sluijsil oma tanklaid varustada. 
 
Arnhemi ringkonnakohtu president võttis esiteks arvesse asjaolu, et puudusid piisavad tõendid 
ostulepingu mõjust liikmesriikide vahelisele kaubandusele. Seega ei saanud välistada 
võimalust, et selline mõju oli olemas. Seetõttu pidi ostulepingu kontrollima Euroopa 
konkurentsiõiguse seisukohast. President otsustas, et ostuleping ei kuulu määruse 2790/1999 
kohaldamisalasse seoses vertikaalkokkulepete grupierandiga. Kuigi Van der Sluijsi turuosa oli 
alla 30%, kehtis ostuleping rohkem kui viis aastat, isegi grupierandi määruse artikli 12 lõike 2 
                                                 
8  Ülevaade ei ole seotud Rotterdami kohtu või Kaubandus- ja Tööstuskoja apellatsioonikohtu (CBb) 
otsustega (haldusõiguslikes) menetlustes seoses riigisisese konkurentsiasutuse peadirektori otsutega, mis tehti 
enne 1. maid 2004, kui ühenduse konkurentsiõigust ei kohaldatud nimetatud menetlustes iseseisvalt. 
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kohaldamise järel. Ühenduse teatise kohaselt, milles selgitatakse vähese tähtsuse mõistet, 
otsustas president, et Van Der Sluijsi turuosa oli umbes 7%. Teatises sätestatud madalaim 
künnis on 5%. Lisaks oli komisjon teatise artikli 9 kohaselt seisukohal, et kokkulepped ei 
piira konkurentsi, kui selle sõlmimisele eelneval kahel aastal ei ületata künnist rohkem kui 2% 
võrra. Seega asus president seisukohale, et teatise kohta apellatsioonikaebuse esitamine ei 
oleks a priori edutu. Esialgses otsuses leidis president, et ostuleping ei ole seetõttu vastuolus 
Euroopa konkurentsiõigusega. 
 
Sellele vaatamata otsustas president, et leping on õigustühine riigisisese konkurentsiõiguse 
kohaselt. Konkurentsiseaduse artikkel 7 sätestab käibekünnised, mida tuleb kasutada 
otsustamisel, kas kokkulepe piirab märgatavalt konkurentsi. Van Der Sluijsi käive oli oluliselt 
suurem konkurentsiseaduse artiklis 7 sätestatud künnisest. Kuna Van der Sluijs ei esitanud 
taotlust erandi tegemiseks konkurentsiseaduse artikli 17 kohaselt (mis ei olnud pärast 1. maid 
2004 enam võimalik), tunnistati ostuleping õigustühiseks konkurentsiseaduse artikli 6 alusel. 
 
Haagi kohtu presidendi 27. mai 2004. aasta otsused, KG/RK 2002-979 ja 2002-1617, 
Marketing Displays International Inc. v. VR Van Raalte Reclame B.V. ( esialgse otsuse 
menetlus) 
Marketing Displays International (edaspidi MDI) ja Van Raalte Reclame B.V. (edaspidi “Van 
Raalte”) sõlmisid stendide vahetatavaid alumiiniumraame käsitleva ainulitsentsilepingu. MDI 
esitas Rotterdami kohtule taotluse Ameerika kolme vahekohtu otsuse täitmiseks Hollandi 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 1075 alusel koostoimes Hollandi 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvidega 985–991 ja vastavalt New Yorgi 
konventsioonile. Van Raalte vaidlustas nimetatud vahekohtuotsuste täitmise põhjendusega, et 
need on vastuolus avaliku korraga. Van Raalte väitel oli leping, mida otsused käsitlesid, 
vastuolus asutamislepingu artikli 81 lõikega 1. Leping ei kuulu 1) vähese tähtsuse teatise ja 2) 
määruse 240/96 kohaldamisalasse. 
 
Van Raalte osutas määruse 240/96 artikli 3 lõigetele 4 ja 6 seoses tehnosiirde grupierandiga. 
Osutamine artikli 3 lõikele 4 ei olnud edukas. President leidis, et kõnealuse lepingu klausli 
eesmärk ei ole tarbijate jagamine poolte vahel. Pigem on klausel seotud turustajate 
kvaliteediga. Seejärel otsustas president, et leping ei kuulu grupierandi kohaldamisalasse 
artikli 3 lõike 6 kohaldatavuse tõttu. Täiustamise õigusest loobumise kohustus on 
konkurentsipiirang. 
 
Lõpuks väitis Van Raalte, et nimetatud lepingud olid turu jagamise kokkulepped, mis ei ole 
põhjendatud intellektuaalse omandi õiguste alusel. Presidendi leidis, et MDI ei vaielnud Van 
Raalte nõudele küllaldaselt vastu ning otsustas, et leping on vastuolus asutamislepingu artikli 
81 lõikega 1. MDI taotletud ajutiste meetmete võtmisest keelduti.  
 
Haarlemi kohtu presidendi 28. septembri 2004. aasta otsus, 103753/KG ZA 04-347, hageja v. 
Daewoo Motor Benelux B.V. (esialgse otsuse menetlus) 
Daewoo kasutab määruses 1400/2002 sätestatud valikturustamise süsteemi. See annab 
Daewoole õiguse valida Hollandi turustajaid tema enda nõuete kohaselt. Hageja seisukoht oli, 
et määrus kohustab Daewood tunnustama kõiki remonditöökodasid, mis vastavad Daewoo 
volitatud remonditöökoja standardile. 
 
Esialgse otsuse menetluse keskne küsimus oli, kas Daewoo on kohustatud sõlmima hagejaga 
tunnustatud remonditöökoja lepingu. Ei vaidlustatud asjaolu, et Daewoo oli teatanud oma 
turustuslepingute kuulumisest määruse 1400/2002 kohaldamisalasse ja seda tehes võtnud 
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kasutusele valikturustamise süsteemi. Sellele vaatamata väitis Daewoo, et see ei kohustanud 
teda sõlmima volitatud remonditöökoja lepingut iga Daewoo standardile vastava 
remonditöökojaga. Daewoo väitel sõltub lepingu sõlmimine riigisisese lepinguõiguse sätetest. 
President võttis arvesse asjaolu, et määrusega 1400/2002 ei saanud piirata tarnijaid ega ette 
näha tarnija nõuetele vastavate tunnustatud remonditöökodade arvu. Samuti ei saanud 
määrusega ette kirjutada tunnustatud remonditöökodade asukohta. President võttis arvesse ka 
asjaolu, et kohus ei saa sundida tarnijat sõlmima lepingut kõikidele tarnija müügijärgse 
teeninduse standarditele vastava remonditöökojaga, isegi kui tarnija kasutab valikturustamise 
süsteemi määruse 1400/2002 kohaselt ega vasta volitatud remonditöökodade grupierandi 
tingimustele. President otsustas, et lepingu sõlmimise kohustus ei tulene hageja tsiteeritud 
määruse 1400/2002 väljavõttest ega ühestki muust määruse sättest. Kui tarnija, kes kasutab 
valikturustamise süsteemi määruse 1400/2002 mõistes, ei täida oma grupierandist tulenevaid 
kohustusi remonditöökodade valikul, on selle tulemuseks ainult see, et grupierand kaotab 
tarnija suhtes kehtivuse koos kõikide sellest tulenevate tagajärgedega. Presidendi sõnul ei 
tähenda grupierandi kehtivuse kaotamine, et tarnija on kohustatud sõlmima lepingu iga tema 
standardile vastava remontijaga. 
 
Hollandi riigikohtu 3. detsembri 2004. aasta otsus C03/213HR, hageja v. Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., kui Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. 
õigusjärglane (kassatsioon) 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) korraldab lilleoksjoneid. Enne lillede 
müümist oksjonil tuleb neid “töödelda” (oksjoniks ette valmistada). Alates 1990. aastast on 
BVH tellinud hagejalt Hispaania nelkide töötlemist mitmel oksjonihooajal. 1998. aastal 
märkas hageja, et BVH oli lepingut rikkudes tellinud Hispaania nelkide töötlemist 
kolmandatelt isikutelt. Hageja nõudis BVH-lt hüvitist. 
 
Sisuliselt on vaidlus seotud lepingu tõlgendamisega. Hageja väitis, et tal oli kõikide oksjonil 
pakutavate nelkide töötlemise ainuõigus. BVH aga oli seisukohal, et hagejal oli kõikide 
oksjonil töötlemiseks pakutavate nelkide töötlemise ainuõigus. Vastupidiselt Haagi 
ringkonnakohtule nõustus Haagi kohus põhimõtteliselt hageja väitega. Haagi kohus otsustas, 
et selline lepingu tõlgendamine oleks vastuolus konkurentsiseaduse artikliga 6 ja 
asutamislepingu artikliga 81 ning leping muutuks seega (osaliselt) õigustühiseks. 
 
Hollandi riigikohus otsustas, et Haagi kohus oleks pidanud täpsustama, kas tema arvates oli 
leping oma eesmärgi ja mõju tõttu juba piiranud konkurentsi, ja kui see nii oli, siis miks. 
Lõpuks sai järeldada, et leping piirab konkurentsi, ainult tõendite hoolika uurimise, st 
turuanalüüsi põhjal, mida vaidlusaluse otsuse puhul ilmselt ei tehtud. Samuti ei pööranud 
Haagi kohus tähelepanu liikmesriikide vahelisele kaubandusele avaldatavale kahjulikule 
mõjule, märgatava mõju tingimusele ja võimalusele, et kõnealune juhtum ei oma 
konkurentsiseaduse paragrahvi 7 seisukohalt üldse erilist tähendust. Hollandi riigikohus 
tühistas Haagi kohtu otsuse ja saatis juhtumi Amsterdami kohtusse täiendavaks uurimiseks 
ning otsuse langetamiseks. 
 
Haagi kohtu 16. detsembri 2004. aasta otsused 03/1647, 04/87 ja 04/1033, Dekker Breeding 
B.V. v. Sunfield Holland B.V (nr 03/1647) ja Sunfield Holland B.V. v. Dekker Breeding B.V. 
(nr 04/87 ja nr 04/1033). (Esialgse otsuse menetluses tehtud otsuse peale esitatud 
apellatsioonikaebus.) 
Dekker on ettevõte, mis aretab krüsanteemisorte. Sunfield paljundab (toodab pookoksi) 
krüsanteemisorte lillekasvatajate tarbeks. Dekkeri sõsarettevõte tegutseb samuti 
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krüsanteemisortide paljundamise turul. Sunfieldi ja Van Zanten Cuttings B.V. ühisettevõte 
tegutseb krüsanteemisortide aretamise turul. 
 
Dekker ja Sunfield sõlmisid 1991. aastal litsentsilepingu, mis hõlmab Sunfieldi müügi ja 
toodangu piiramist. Dekker lõpetas litsentsilepingu 1. jaanuaril 2004. Sunfield esitas Haagi 
kohtu esimehele taotluse anda Dekkerile korraldus võtta lepingu lõpetamise teade tagasi. 
Dekkeri apellatsioonikaebus on esitatud osaliselt eesistuja otsuse peale, milles leiti, et lepingu 
lõpetamisega rikkus Dekker lepingut ja nõuti, et ta täidaks Sunfieldiga sõlmitud 
litsentsilepingut ilma piiranguteta, mis käsitlesid lillekasvatajate isikut ja materjalide hulka, 
mida Sunfield võib tarnida. 
 
Haagi kohus tegeles esmalt küsimusega, kas litsentsilepingu piirangud, mis käsitlevad 
Sunfieldi klientide isikut ja Sunfieldi toodetud istutusmaterjali hulka, on õiguspärased. Kohtu 
väitel ei kuulu litsentsileping grupierandi kohaldamisalasse määruse 240/1996 (tehnosiire) 
kohaselt. Artikli 3 preambuli ning lõigete 4 ja 5 kohaselt muutub kehtetuks grupierand 
kõnealuses punktis sätestatud müügi- ja tootmispiirangute kohta. Määruse 772/2004 kohaselt 
(millega 1. mail 2004. aastal asendati määrus 240/1996) ei ole keelatud litsentsiomanikule 
kehtestada lepingus, mis ei põhine vastastikusel tasakaalul, tootmispiiranguid. Kohtu väitel ei 
ületanud poolte ühine turuosa määruses 772/2004 sätestatud künnist ning tootmispiirang 
kuulub erandi alla. 
 
Kohus otsustas, et Dekker´il oli õigus lõpetada litsentsileping alates 1. jaanuarist 2004. Kohtu 
hinnangust ilmneb, et üksikerandi puudumise tõttu asutamislepingu artikli 81 lõike 1 ja 
konkurentsiseaduse paragrahvi 6 lõike 1 alusel ei olnud Dekkeril õigust kehtestada piirangut 
Sunfieldi klientide isiku ega kuni 1. maini 2004 toodetud istutusmaterjali hulga suhtes. 
 

Rootsi 
Rootsi riigikohus lükkas juhtumit nr T 2280-02 käsitlevas 23. detsembri 2004. aasta otsuses 
tagasi kaebuse esitaja nõude Euroopa Kohtus eelotsuse tegemiseks ja toetas 
apellatsioonikohtu otsust menetlusloa andmise kohta. Kaebuse esitaja väitis, et üleriigilise 
standardlepingu tingimus tähendab konkurentsivastast kokkulepet ja seetõttu peaks olema 
õigustühine artikli 81 lõike 2 ja sellele vastava Rootsi konkurentsiseaduse sätte kohaselt. 
Riigikohus leidis siiski, et selle mõju liikmesriikide vahelise kaubandusele ei olnud tõestatud 
ja uuris seetõttu nimetatud tegevust ainult riigisisese konkurentsiõiguse alusel. 
 
9. detsembri 2004. aasta otsusega, mis käsitles juhtumit nr Ö 1891-03, jättis Rootsi riigikohus 
rahuldamata Rootsi Tsiviillennuameti kaebuse valeotsuse kohta ja uue kohtumenetluse 
taotluse. Riigikohus otsustas ka mitte taotleda Euroopa Kohtult eelotsuse tegemist. Oma 
otsuses esitas Rootsi riigikohus ka märkused asutamislepingu artikli 82 tõlgendamise ja 
kohaldamise kohta. 
 

Ühendkuningriik 
Days Medical Aids Ltd v. (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang Wu sub 
nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (High Court, Chancery 
Division, Langely J, 29. jaanuar 2004) 
Hageja esitas hagi lepingu rikkumise nõudes. Kõnealuse lepingu kohaselt nimetas esimene 
kostja 1996. aastal 1108 USA dollari suuruse tasu eest nõude esitaja viieks aastaks esimese 
kostja invarollerite ainuedasimüüjaks Euroopas. Ainuõiguslepingut sai pikendada järgnevaks 
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viieks aastaks tingimusel, et hageja maksaks esimesele kostjale tasu 100 000 USA dollarit. 
Hageja kinnitas, et esimene kostja oli seejärel rikkunud lepingu ainuõigust käsitlevaid sätteid, 
müües rollereid ettevõttele, mille üks osanik oli hageja endine direktor, ja väitis, et esimene 
kostja oli viimaks lõpetanud hagejale invarollerite tarnimise. Kaitseks ütles esimene kostja, et 
nimetatud leping oli õigustühine, sest sellega rikuti artikli 81 lõiget 1 ja Inglise õiguse 
kohaselt tähendas leping põhjendamatut piirangut. 
 
Kohus leidis, et ei nimetatud lepingu eesmärk ega mõju ei kahjustanud konkurentsi ja seega ei 
rikutud artikli 81 lõiget 1. Seetõttu ei saanud seda tunnistada õigustühiseks artikli 81 lõike 1 
kohaselt. Sellele vaatamata otsustas kohus, et kui lepinguga oleks rikutud artikli 81 lõiget 1, ei 
oleks selle suhtes saanud kohaldada erandit vertikaalkokkulepete grupierandi määruse 
(määrus 2790/1999) alusel, sest lepingu pikendamist käsitlevate sätete kohaselt oli ainuõiguse 
kehtivuse aeg pikem kui viis aastat. Samuti leidis kohus, et kui leping oleks rikkunud artikli 
81 lõiget 1, ei oleks see vastanud artikli 81 lõike 3 tingimustele (kuigi otsuse tegemise ajal ei 
olnud määrus 1/2003 veel jõustunud ja seega ei oleks kohus saanud otsustada, et puuduvad 
alused menetluse algatamiseks, sest lepingu suhtes kohaldati artikli 81 lõiget 3). 
 
Kohtu järelduse kohaselt oleks Inglise tavaõiguse alusel ainuõiguse tingimuse ajaline kehtivus 
tähendanud, et lepinguga piirati põhjendamatult kaubandust. Sellele vaatamata otsustas kohus, 
et ta ei saa tavaõigust kohaldada, sest lepinguga ei rikutud artikli 81 lõiget 1. Kohus leidis, et 
riigisisese õiguse kasutamine lepingusätte kehtetuks tunnistamiseks lepingu puhul, mis ei 
rikkunud artikli 81 lõiget 1, oleks olnud vastuolus kohtuasjades, näiteks Bundeskartellamt v. 
Volkswageni ja VAG Leasing (kohtuasi C-266/93) kehtestatud põhimõtetega. Seega rahuldati 
hageja nõue seoses lepingu rikkumisega ja nõude väärtuse põhisummaks hinnati 10,2 miljonit 
Inglise naela. 
 
Bernard Crehan v. (1) Inntrepreneur Pub Company (IPC) (2) Brewman Pub Group, 
(apellatsioonikohtu 21. mai 2004. aasta otsus) 
Hr Crehan esitas apellatsioonikaebuse esimese astme kohtu otsuse peale, millega jäeti 
rahuldamata temale tekitatud kahju hüvitamise nõue esimese kostja vastu, mis tulenes 
asutamislepingu artikli 81 lõike 1 rikkumisest. Hr Crehan rentis esimeselt kostjalt kaks baari. 
Mõlemad rendilepingud kohustasid hr Crehani ostma õlut Ühendkuningriigi juhtivalt 
õlletootjalt Courage. Baarid osutusid kahjumit kandvateks ettevõteteks ja hr Crehan loobus 
rendilepingutest. Courage algatas menetluse võlgu olevate summade sissenõudmiseks. 
Hr Crehan esitas vastunõude kahju hüvitamiseks ja nimetatud kahju tasaarveldamiseks 
summade arvelt, mis ta võlgnes Courage’ile ning ühines IPC-ga kui menetluse kostjaga. Tema 
väitel olid rendilepingud, sealhulgas õlle kindlalt tarnijalt ostmise kohustus, vastuolus artikli 
81 lõikega 1 ja tema äri ebaõnnestus, sest ta ei suutnud konkureerida naabruses asuvate 
baaridega, mis ei olnud seotud sarnase õlle kindlalt tarnijalt ostmise kohustusega ja said õlle 
ostmisel allahindlust ning seetõttu seda ka müüa madalama hinnaga. 
 
Esimese astme kohus otsustas, et rendilepingud ja õlle kindlalt tarnijalt ostmise kohustus ei 
rikkunud artikli 81 lõiget 1 ja hr Crehanil ei ole õigust nõuda kahjuhüvitist riigisisese õiguse 
alusel, mille kohaselt isikud ei saa hagi esitada ebaseaduslike lepingu kohta, milles nad 
osalevad. 
 
Hr Crehan esitas apellatsioonikaebuse apellatsioonikohtule, kes omakorda suunas juhtumi 
artikli 234 kohaselt Euroopa Kohtule. Euroopa Kohtu eelotsuse alusel andis 
apellatsioonikohus hr Crehani kaebusele menetlusloa ja teatud küsimused suunati tagasi 
esimese astme kohtule uuesti arutamiseks. Asja uuel arutamisel leidis esimese astme kohus, et 
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rendilepingutes sätestatud õlle ostmise kohustus ei rikkunud artikli 81 lõiget 1, põhjendusel, et 
need ei vastanud kohtuasja Delimitis v Henninger Brau AG (1991) EKL I-935 esimesele 
kriteeriumile. Sellele vaatamata nõustus esimese astme kohus, et hr Crehani äri 
ebaõnnestumise põhjustas õlle kindlalt tarnijalt ostmise kohustus ja kuigi hr Crehan oli 
lepingu osaline, ei vastuta ta artikli 81 lõike 1 rikkumise eest. 
 
Hr Crehan kaebas nimetatud otsuse edasi apellatsioonikohtusse. Apellatsioonikohus tühistas 
esimese astme kohtu otsuse, leides, et mõlemad Delimitise kriteeriumid olid täidetud nii 
seoses kõnealuste baaride rendilepingute kui ka õlle ostmise kohustusega. Nimetatud otsuse 
tegemisel võttis kohus eriti arvesse Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas Whitbread, Bass and 
Scottish & Newcastle. Whitbreadi puhul näiteks leidis Euroopa Kohus, et õlle kindlalt tarnijalt 
ostmise kohustus, mis sarnanes hr Crehanile pandud kohustusega, vastas esimesele Delimitise 
kriteeriumile. Lisaks leidis Euroopa Kohus nimetatud otsustes, et lepingud, mida baaridega 
sõlmisid Courage’ist väiksema turuosaga õlletootjad, vastasid teisele Delimitise kriteeriumile. 
Seetõttu otsustas apellatsioonikohus, et esimese astme kohtunik oleks pidanud otsustama, et 
täidetud olid nii esimene kui ka teine Delimitise kriteerium. 
 
Seetõttu mõistis esimese astme kohus hr Crehanile välja esialgse hüvitise kokku 131 336 
Inglise naela ning lisaks intressid. 
 
Unipart Group Ltd v.(1) O2 (UK) Ltd (endine BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd vastu 
(apellatsioonikohtu 30. juuli 2004. aasta otsus) 
Nimetatud juhtumis arutas Inglise apellatsioonikohus apellatsioonikaebust, mis esitati esimese 
astme kohtu otsuse peale, millega jäeti rahuldamata artikli 81 lõike 1 väidetava rikkumisega 
seotud kaebus. 
 
Esimese astme kohtunik jättis rahuldamata Unipart’i hagi, milles viimane väitis, et esimene 
kostja oli rikkunud artikli 81 lõiget 1, rakendades väidetavalt mobiilsideteenuste sõltumatutele 
osutajatele eetriaja müügi lepingutes hinnamarginaali kärpimise poliitikat. Unipart väitis 
hagis, et Unipart’i sarnastelt sõltumatutelt teenuseosutajatelt võetav tasu nimetatud teenuste 
eest oli liiga kõrge ja seetõttu sattusid nad oluliselt halvemasse konkurentsiolukorda, 
võrreldes kostjate omanduses olevate või nende kontrollitavate teenuseosutajatega, eriti 
seetõttu, et kostjad väidetavasti viimaseid ristsubsideerisid. Unipart väitis, et selliste hindade 
maksmise kokkulepe oli osa lepingust, millega rikuti artikli 81 lõiget 1. 
 
Kostjad väitsid esimese astme kohtus, et isegi kui selline tegevus oleks toimunud (seda 
eitades), ei oleks seda tehtud vastavalt “kokkuleppele” artikli 81 lõike 1 mõistes. Rahuldati 
kostjate taotlus teha kokkuvõttev otsus hagi rahuldamata jätmiseks, sest esimese astme kohus 
otsustas, et selline tegutsemisviis oleks olnud kostjate poolt ühepoolne. Unipart kaebas otsuse 
edasi. 
 
Apellatsioonikohus otsustas, kohaldades otsust kohtuasjas Bayer AG v. EÜ Komisjon 
(ühendatud kohtuasjad C-2/0P & C-3/01P), et artikli 81 lõike 1 kohase lepingu põhitunnus on 
vähemalt kahe poole tahete kokkulangevus. Ühepoolset tegutsemist saab taunida EÜ 
konkurentsiõiguse järgi ainult artikli 82 alusel – ja artikli 82 kohaselt on turgu valitsev 
seisund vastutuse vajalik tingimus. Apellatsioonikohus leidis, et kostja tegutsemisviis hindade 
määramisel ei olnud seotud poolte kokkuleppega. Kohus leidis, et esimese astme kohtunikul 
oli olnud õigus, kui ta otsustas, et hinnakujundus oli ühepoolne ega kuulunud artikli 81 
lõike 1 kohaldamisalasse. Apellatsioonikohus järeldas, kohaldades kohtuasjas Richard Cound 
Ltd v. BMW (GB) [1997] EuLR 277 tehtud otsust, et kuigi nimetatud tegutsemisviis mõjutas 
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lepingut, ei olnud see täiesti ühepoolne. Apellatsioonikohtu sõnul Unipart väidetava 
hinnamarginaali vähendamise poliitikaga ei nõustunud. 
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