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III. RÉSZ – A VERSENYSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A TAGÁLLAMOKBAN 
 
Ezt a fejezetet a tagállamok versenyhatóságai által készített ismertetőkből állítottuk 
össze. E hatóságok tevékenységeiről a többségük által elkészített nemzeti jelentések 
nyújtanak részletesebb tájékoztatást.  

I – Az EK-versenyszabályok alkalmazása a tagállamokban 

1. Fejlemények a tagállamokban  

1.1.  A nemzeti versenyjog változásai 

Belgium 
2004. április 25-én elfogadták az 1999. július 1-jén koordinált, a gazdasági verseny 
védelméről szóló törvényt módosító királyi rendeletet (Moniteur belge, 2004. május 
3., 36537. o.). A rendeletnek az a célja, hogy összhangba hozza a törvény 
rendelkezéseit az EK-Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelettel1. A fent 
említett királyi rendelet számos jogalkotói módosítást hajtott végre a nemzeti 
rendelkezésekben2. A királyi rendelet az 1/2003 rendelettel egy időben, 2004. május 
1-jén lépett hatályba. 
 
A gazdasági verseny védelméről szóló, 1999. július 1-jén koordinált törvényt 
módosító, 2004. április 25-i királyi rendelet által végrehajtott kiigazítások 
összefoglalása 
A törvény 50. cikke a módosítás előtt úgy rendelkezett, hogy csak a Versenyszolgálat 
adhat tovább iratokat és információkat az Európai Bizottságnak és a többi nemzeti 
versenyhatóságnak. 
 
A rendelet 11. cikkében (a Bizottság és a tagállamok versenyhatóságai közötti 
együttműködés) és a 12. cikkében (információcsere, beleértve bizalmas információk 
cseréjét is) megállapított előírások betartása érdekében a királyi rendelet ezt a 
hatáskört kiterjeszti a Vizsgálói Testületre és a Versenytanácsra is. 
 
Hasonlóképpen, a 18bis. cikk eredetileg a következőket mondta ki: „A Versenytanács 
tagjait a szakmai titoktartás kötelezi, és senkinek és semmilyen hatóságnak nem 
szolgáltathatnak ki a feladataikból kifolyólag megszerzett bizalmas információkat, 
kivéve, amennyiben bíróság előtt kell tanúskodniuk”. Ez a rendelkezés ellentétben állt 
az 1/2003 rendelet 11. cikkével, amely arra kötelezi a Versenytanácsot, hogy 
versenyhatósági minőségében bizalmas információkat szolgáltasson ki az Európai 
Bizottságnak. A 18bis. cikket a rendelet 12. cikke is érvénytelenítené, amely 

                                                 
1  A továbbiakban: az 1/2003 rendelet. 
2  Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke alapján elfogadott rendeleteket és 

irányelveket végrehajtó 1987.7.20-i törvény (Moniteur belge, 1987.9.24.) 1. cikke kimondja, hogy 
“a király a minisztertanácsban megtárgyalt királyi rendelettel meghozhatja az EK-Szerződés 87. 
cikke (jelenlegi 83. cikk) alapján elfogadott rendeletekből és irányelvekből eredő kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket...Ezek az intézkedések magukban foglalhatják a parlamenti 
törvények meglévő rendelkezéseinek módosítását vagy hatályon kívül helyezését”. 



megengedi a versenyhatóságoknak, hogy egymás között bizalmas információkat 
cseréljenek ki. 
 
A törvény 31. cikke a 2004. április 25-i királyi rendelettel való módosítása előtt úgy 
rendelkezett, hogy a Versenytanács megállapíthatja, hogy nem követtek el korlátozó 
gyakorlat formájában jogsértést. Az európai versenyjogban az Európai Bizottság 
kizárólagos hatásköre, hogy ilyen megállapítást tegyen. E rendelkezést ezért úgy 
kellett módosítani, hogy alkalmazásának hatóköre a nemzeti versenyjogra 
korlátozódjon. A rendelet 5. cikkének utolsó bekezdése kimondja a következőket: 
„Amennyiben a birtokukban lévő információk alapján a tilalom feltételei nem 
teljesülnek, [a tagállamok versenyhatóságai] olyan határozatot is hozhatnak, hogy 
részükről semmilyen intézkedés nem indokolt.” A 31. cikket emiatt szintén 
módosítani kellett, hogy lehetővé tegye a Versenytanács számára – amennyiben az 
európai versenyjogról van szó – annak megállapítását, hogy részéről semmilyen 
intézkedés nem indokolt.  
 
Végül a törvény 23. cikke meghatározta, hogy az üzlethelyiségek legfeljebb 48 órán át 
tarthatók pecsét alatt. Ez a rendelkezés nem áll összhangban a Bizottságnak a rendelet 
20. cikkében meghatározott jogköreivel, amely úgy rendelkezik, hogy az 
üzlethelyiségek a vizsgálat teljes időtartamára pecsét alá helyezhetők. 
 
A 2004. április 25-i királyi rendelet a következőket is meghatározza: „Az EK-
Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (A tagállamok versenyhatóságainak 
kijelölése) az alkalmazása céljából „versenyhatóság” alatt a Versenytanács, a 
Vizsgálói Testület és a Versenyszolgálat értendő, amelyek mindegyike az e 
törvényben megállapított jogköreivel összhangban jár el”. 
 
Engedékenységi politika és iránymutatások bevezetése a gazdasági verseny 
védelméről szóló, az 1999. július 1-jén koordinált törvény megsértése miatt 
kiszabandó bírságok tekintetében 
A Moniteur belge 2004. április 30-án tette közzé a Versenytanács és a Vizsgálói 
Testület közös hirdetményét a bírságok alóli mentességről és a bírságok összegének 
csökkentéséről a kartellekkel kapcsolatos esetekben. 
 
A hirdetmény lehetővé teszi, hogy azok a vállalkozások, amelyek véget kívánnak 
vetni a jogszerűtlen megállapodásban való részvételüknek és aktívan együtt kívánnak 
működni e megállapodás megszüntetésében, bizonyos feltételek függvényében 
mentességet szerezzenek a bírságok alól vagy csökkentett bírságot fizessenek.  
 
Ahhoz, hogy a vállalkozás jogosult legyen a bírságok alóli mentességre, a következő 
feltételeknek kell teljesülniük: 
(1) a vállalkozásnak kell elsőként olyan bizonyítékot benyújtania, amely lehetővé 
teheti a Versenytanács számára, hogy megállapítsa az EK-Szerződés 81. cikkének 
és/vagy a gazdasági verseny védelméről szóló törvény 2. cikkének a belga területet 
érintő megsértését; 
(2) a vállalkozásnak az eljárás egész időtartama alatt teljes mértékben, folyamatosan 
és gyorsan együtt kell működnie a belga versenyhatóságokkal, és át kell adnia a 
hatóságoknak a jogsértés gyanújával kapcsolatosan birtokába kerülő vagy 



rendelkezésére álló valamennyi bizonyítékot. A vállalkozásnak a hatóságok 
rendelkezésére kell állnia, hogy azonnali választ adjon minden kérésre, amely 
hozzájárulhat az adott tények megállapításához; 
(3) legkésőbb a bírságok alóli mentességre vonatkozó kérelmének a 
Versenytanácshoz való benyújtása időpontjában be kell szüntetnie részvételét a 
gyanítottan jogellenes tevékenységben; 
(4) a vállalkozás nem tett lépéseket annak érdekében, hogy más vállalkozásokat a 
jogsértésben való részvételre kényszerítsen. 
 
Ezen túlmenően feltétel még, hogy a belga hatóságok a benyújtás időpontjában ne 
rendelkezzenek elegendő információval és bizonyítékkal ahhoz, hogy meg tudják 
állapítani az állítólagos kartell tekintetében az EK-Szerződés 81. cikkének és/vagy a 
törvény 2. cikkének a megsértését. Ezen öt feltétel mindegyikének teljesülnie kell. 
 
Ahhoz, hogy a vállalkozás jogosult legyen a bírság csökkentésére, a következő 
feltételeknek kell teljesülniük: 
(1) a vállalkozásnak olyan bizonyítékkal kell szolgálnia a gyanított jogsértés 
vonatkozásában, amely jelentős többletértéket képvisel a már a belga 
versenyhatóságok birtokában lévő bizonyítékokhoz képest; 
(2) legkésőbb a bírság csökkentése iránti kérelmének a Versenytanácshoz való 
benyújtása időpontjában be kell szüntetnie részvételét a gyanítottan jogellenes 
tevékenységben; 
(3) a vállalkozásnak az eljárás egész időtartama alatt teljes mértékben, folyamatosan 
és gyorsan együtt kell működnie a belga versenyhatóságokkal, és át kell adnia a 
hatóságoknak a jogsértés gyanújával kapcsolatosan birtokába kerülő vagy 
rendelkezésére álló valamennyi bizonyítékot. A vállalkozásnak a hatóságok 
rendelkezésére kell állnia, hogy azonnali választ adjon minden kérésre, amely 
hozzájárulhat az adott tények megállapításához. 
Mindezeknek a feltételeknek teljesülniük kell. 
 
Az e három feltételnek megfelelő első vállalkozás bírságát 30 % és 50 % közötti 
mértékben csökkentik. A feltételeknek megfelelő második vállalkozás bírságát 20 % 
és 30 % közötti mértékben csökkentik. A feltételeknek megfelelő további 
vállalkozások a bírság 5 % és 20 % közötti csökkentésére számíthatnak. 
 
Továbbá, ahhoz, hogy a vállalkozás, amely feltárta a kartellt, amelyben részt vett, és 
amely bizonyítékkal szolgált a kartell létezését illetően, jogosult legyen a bírság alóli 
mentességre és a bírság csökkentésére, nem vitathatja a beadványában meghatározott 
tényeket.  
 
A Versenytanács iránymutatásokat is készített a bírságok vonatkozásában, amelyek a 
gazdasági verseny védelméről szóló, 1999. július 1-jén koordinált törvény megsértése 
miatt kiszabhatók. Az iránymutatásokat 2004. április 30-án a Moniteur belge-ben is 
közzétették. 
 

Cseh Köztársaság 
A Cseh Köztársaságban a nemzeti versenyszabályokat a verseny védelméről szóló 
143/2001 Coll. törvény határozza meg. Ezt a törvényt 2004-ben 2004. június 2-i 
hatállyal módosította a 340/2004 Coll. törvény, amelynek különösen az volt a célja, 



hogy 2004. május 1-je után biztosítsa a korszerűsített uniós versenyjog elveinek a 
végrehajtását, és lehetővé tegye a Cseh Köztársaság Versenyvédelmi Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) számára, hogy az Európai Versenyhálózat keretében az EK 
versenyjogának a decentralizált végrehajtásával foglalkozzon. Ettől eltekintve a 
módosítás célja volt az is, hogy erősítse a cseh versenyjog jelenlegi uniós 
versenyszabályokkal való összhangját, és reagáljon a közösségi jognak azokra a 
változásaira, amelyekre a versenytörvény 2001-es beiktatása óta került sor. Az 
alábbiakban részletesebben ismertetjük a cseh versenyjogba 2004-ben bevezetett új 
rendelkezéseket.  
 
A Hivatal 2004-ben kidolgozta a versenyvédelmi törvény egy másik módosításának a 
tervezetét is, amelyet a kormány 2005 januárjában fogadott el. Ennek a 
módosítástervezetnek az a célja, hogy biztosítsa a cseh versenyjog további közelítését 
a közösségi joghoz, különösen az összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK 
tanácsi rendelettel kapcsolatban. Arra is javaslatot tesz, hogy a közösségi 
csoportmentességeket közvetlenül építsék be a cseh versenyjogba, ami azt jelentené, 
hogy a Cseh Köztársaságban ezeket a kereskedelemre semmilyen hatással nem járó, 
de a nemzeti versenyszabályok szerint tiltás alá eső megállapodásokra is alkalmaznák. 
A versenyvédelmi törvény módosításának a tervezetét a Cseh Köztársaság 
Parlamentje 2005 folyamán fogja megvitatni.  
 
A Cseh Köztársaság Parlamenti Képviselőházának az egyik tagja által előterjesztett 
indítvány alapján elfogadott 484/2004 Coll. törvény a versenyvédelmi törvényt a 
mezőgazdasági termékek előállítására és a velük való kereskedelemre való 
alkalmazása tekintetében módosította. A versenytörvényt érintő, a Hivatal által 2004-
ben kidolgozott második módosítástervezet eltörli ezeket a rendelkezéseket, 
amelyeket – tekintettel jogi és tényszerű semmisségükre – nem alkalmaztak. 
 
Az új rendelkezések összefoglalása 
A verseny védelméről szóló törvény 340/2004 Coll. törvénnyel való módosítása, 
amelyet a Hivatal készített elő, 2004. június 2-ával lépett hatályba, és különösen a 
cseh versenyjog következő változásait foglalja magában: 
 
• A Hivatal felhatalmazást kapott arra, hogy az 1/2003 tanácsi rendeletnek 

megfelelően alkalmazza az EK-Szerződés 81. és 82. cikkét, és meghatározták a 
Hivatal előtt folyó ilyen eljárásokra vonatkozó eljárási szabályokat. 

• Biztosították az Európai Versenyhálózat keretében a Hivatal hatékony 
együttműködését az Európai Bizottsággal és az uniós tagállamok nemzeti 
versenyhatóságaival, beleértve a Hivatal által az Európai Bizottságnak nyújtott 
segítséget a Cseh Köztársaság területén folytatott vizsgálatai alatt. 

• Meghatározták az üzlethelyiségeken kívüli vizsgálatok folytatásához szükséges 
bírósági engedély megszerzésének a szabályait. 

• A versenyt torzító megállapodások korábbi bejelentési rendszerét a 
megállapodások tiltása alóli mentességgel kapcsolatos rendelkezések közvetlen 
alkalmazása váltja fel. Az uniós joghoz hasonlóan, a vállalkozásoknak a 
továbbiakban nem kell közigazgatási eljárás keretében mentességi határozat 
meghozatalára kérniük a Hivatalt, hanem ha megállapodásaik teljesítik a verseny 
védelméről szóló törvény által meghatározott mentességi feltételeket, akkor 
automatikusan mentességet kapnak. A törvény által meghatározott kritériumok 
azonosak az Európai Bizottság által alkalmazott kritériumokkal.  



• Az úgynevezett de minimis (csekély összegű) megállapodások maximális piaci 
részesedését a horizontális megállapodások esetén 10 %-os szintre, a vertikális 
megállapodások esetén pedig 15 %-os szintre emelik (az eredeti küszöbérték 5 %, 
illetve 10 % volt). 

• Eltörlik a megállapodásokkal és az erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos 
úgynevezett nemleges megállapítási eljárást. 

• Egy új jogi eszközt vezetnek be az 1/2003 tanácsi rendelettel összhangban olyan 
határozatok formájában, amelyek az eljárások résztvevői által felkínált 
kötelezettségvállalásokat rögzítik. Ezek a kötelezettségvállalási határozatok 
lehetővé teszik az eljárás és egyúttal a versennyel kapcsolatos aggályok 
megszüntetését, anélkül, hogy szükség lenne tiltott megállapodás létezéséről vagy 
erőfölénnyel való visszaélésről szóló határozat kiadására. Ez a lehetőség azonban 
nem érvényes abban az esetben, ha a tiltott megállapodást már végrehajtották, és 
ez a verseny lényeges mértékű megsértését vonta vagy vonhatta volna maga után. 

• Pontosították az úgynevezett nélkülözhetetlen lehetőségekhez való hozzáférés 
megtagadása formájában megvalósított erőfölénnyel való visszaélés 
meghatározását, és ez újonnan nem csak azokat az eseteket foglalja magában, 
amikor a továbbító hálózatok és infrastruktúrák az erőfölénnyel rendelkező 
vállalat tulajdonában vannak, hanem azokat az eseteket is, amikor ezeket az 
erőfölénnyel rendelkező vállalkozás más módon ellenőrzi. 

• Megváltoztak a egyesülések bejelentésének a küszöbértékei, és ezzel 
megerősítették a bejelentésköteles összefonódásoknak a Cseh Köztársaság 
területéhez fűződő helyi kapcsolatát. 

• Határidőket vezettek be a egyesülési ügyekben a jogorvoslati intézkedésekre 
teendő javaslatok vonatkozásában, és meghosszabbították a határozatok 
kiadásának a határidejét olyan egyesülések esetén, amelyek kapcsán orvosló 
intézkedést javasolnak. 

 

Dánia 
A dán parlament 2004. december 17-én elfogadta a dán versenytörvény módosítását. 
A módosítás, amely 2005. február 1-jén lépett hatályba, két célt szolgál. Összhangba 
hozza a dán versenyszabályozást az 1/2003 rendelettel, és összhangba hozza a 
vállalati egyesülések létrejöttének ellenőrzésére vonatkozó érdemi vizsgálatot a 
139/2004 rendelettel. A módosítás javítja továbbá a dán Versenytanácsnak a 
lehetőségeit a törvény rendelkezéseinek hatékony végrehajtására. 
 
Az új rendelkezések összefoglalása 
Határozatok közzététele 
A módosítás szavatolja a határozatok közzétételét, amennyiben a versenytörvény 
megsértésével kapcsolatban bírságot szabtak ki vagy bírságban állapodtak meg. 
 
Kötelezettségvállalások 
A Versenytanács felhatalmazást kapott arra, hogy kötelezettségvállalásokat fogadjon 
el a vállalkozásoktól a Versenytanács versenyellenes megállapodásokkal vagy 
erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos aggályainak az ellensúlyozása érdekében, 
a törvény 6. szakaszának (1) bekezdése vagy 11. szakaszának (1) bekezdése, vagy az 
EK-Szerződés 81. vagy 82. cikke szerint. A Versenytanács e kötelezettségvállalásokat 
a vállalkozásokra nézve kötelezővé teheti. Ha a kötelezettségvállalások kötelező 
erejűek, a Versenytanács utasításokat adhat ki teljesítésük biztosítása érdekében. 



 
Egyéb kérdések 
Megszüntették a versenyellenes megállapodásokra vonatkozó bejelentési 
kötelezettséget. Mostantól a vállalatok dolga, hogy értékeljék megállapodásaik 
jogszerűségét. Továbbra is be lehet jelenteni a Versenytanácsnak megállapodásokat 
egyedi mentesség szerzése céljából, de a Versenytanács tartózkodhat a bejelentés 
mérlegelésétől, ha becslése szerint a megállapodás észrevehető hatást gyakorolhat a 
tagállamok közötti kereskedelemre.  
 
A Versenytanács lehetőséget kapott arra, hogy angol nyelven foglalkozzon az 
ügyekkel és hozza meg határozatait, ha a felek ezt kérik.  
 
A Versenytanács felhatalmazást kapott arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése 
esetén utasítsa az erőfölénnyel rendelkező vállalkozást, hogy nyújtsa be a 
versenyhatóságnak általános kereskedelmi feltételeit. Egy versenytársnak indoklással 
ellátott panaszt kell benyújtania, az adott piacon különleges feltételeknek kell 
fennállniuk, és e különleges feltételek miatt szükségesnek kell lennie, hogy a 
versenyhatóság több ismeretre tegyen szert arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás 
hogyan rögzíti árait, engedményeit, stb. 
 
A vállalati egyesüléseket ellenőrző rendelkezések közé bevezették a „hatékony 
versenyt jelentősen akadályozó tényező próbáját”, hogy összhangba hozzák a törvényt 
az új uniós jogszabállyal. A egyesülés így akkor is megtiltható, ha nem teremt vagy 
nem erősít meg erőfölényt. 
 
A versenypolitikai fellebbezési bíróság tagjainak a számát háromról ötre emelték. 
 

Németország 
A szövetségi kormány 2004. május 26-án úgy döntött, hogy módosítja a 
versenykorlátozásokat tiltó törvényt (GWB). A módosításnak az a célja, hogy 
összhangba hozza a német törvényt az európai joggal – és különösen az 1/2003 
rendelettel. A kormány törvénytervezetének a harmadik és utolsó olvasatára 2005. 
március 11-én került sor a Bundestagban. A tervek szerint a törvényt 2005 közepére 
fogják elfogadni. A felsőház (Bundesrat) általi elfogadás függőben van. 
 
A német jogban is törvényi kivételeken alapuló rendszerrel szándékoznak felváltani a 
versenyellenes megállapodások jelenlegi bejelentési és jóváhagyási rendszerét. A 
versenyjog széles körű egységességének a megalapozása érdekében az új szabályozás 
kiterjed azokra a horizontális és vertikális megállapodásokra is, amelyek nincsenek 
hatással a tagállamok közötti kereskedelemre. A jogharmonizáció egy olyan 
rendelkezést is magában fog foglalni, amely szerint a kőkemény kartellekre kiszabott 
bírság maximális szintje elérheti az adott vállalat forgalmának a 10 %-át. Mindössze 
néhány kivételes esetben maradnak érintetlenek a német versenyjog speciális 
szabályai. Az egyoldalú versenyellenes magatartás formájában megvalósuló 
visszaélések ellenőrzése tekintetében megtartják a német jog néhány kipróbált és 
ellenőrzött rendelkezését, amelyeknek az EK-Szerződés 82. cikkében nincs 
megfelelője. Ezen túlmenően az európai jog mintáját követve szélesebb jogköröket 
kap a Szövetségi Kartelliroda és a regionális kartellhatóságok. Javítani fogják az 
trösztellenes-törvény megsértésének a polgárjogi szankcióit is, az Európai Bíróság 



„Courage”-ítéletét követve. A kár áthárításán alapuló védekezés („passing-on-
defence”) megengedhetősége általános kérdésének az eldöntését az igazságügyre 
hagyják. Világossá teszik azonban, hogy ha a védekezést elfogadják, a teljes 
bizonyítási teher a terheltre (azaz a kartell tagjára) hárul. 
 
A vállalati egyesülések ellenőrzése terén változtatásokat terveznek az engedélyezett 
egyesülések elleni, harmadik fél által benyújtott panaszok esetében alkalmazott 
ideiglenes mentesítő intézkedések alapvető jellegében. Ezen túlmenően magasabbak 
lesznek a küszöbértékek a lapkiadó-vállalatok egyesülései esetében, és bizonyos 
feltételek mellett tágabb lehetőség lesz a közöttük folyó együttműködésre és közös 
vállalatokra.  
 

Észtország 
A versenytörvény módosításai 2004. augusztus 1-jén léptek hatályba, és főként az 
1/2003 rendelet végrehajtására és az eljárási szabályok javítására összpontosulnak.  
 
Az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az alkalmazásáért az észt Versenytanács felel, 
és ha szükséges, az 1/2003 rendelettel összhangban segítséget nyújt a Bizottságnak. 
Az 1/2003 rendelet 20. és 21. cikkében meghatározott bizottsági vizsgálatok 
engedélyezése tekintetében az illetékes hatóság a tallinni Közigazgatási Bíróság. Az 
1/2003 rendelet 35. cikke szerinti kijelölt hatóságként az észt Versenytanácsot 
nevezték ki. Ami a 81. és 82. cikk alkalmazására irányuló eljárások során a jogi 
szakvéleményt illeti, a bíróságok kikérhetik az észt Versenytanács véleményét.  
 
Az eljárási szabályok tekintetében az erőfölénnyel való visszaélést okozó 
tevékenységekben való részvételt és az összefonódásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek végrehajtásának az elmulasztását szabálysértési eljárás keretében 
vizsgálják ki. Ha a szabálysértőre már előzőleg is kiszabtak büntetést ugyanezért a 
vétségért, úgy a „visszaeső bűnös” ellen büntetőjogi eljárást indítanak. A versenyjog 
versenyellenes megállapodásokkal, döntésekkel és gyakorlatokkal kapcsolatos 
megsértéseit még mindig a büntetőtörvénykönyvnek és a büntetőeljárási 
törvénykönyvnek megfelelően bűncselekményként vizsgálják ki. A versennyel 
kapcsolatos szabálysértések miatt kiszabható bírságok mértékét 500 000 EEK-ra 
emelték.  
 
A büntetőeljárási törvénykönyv módosítása keretében bevezették a mentességet. Az 
ügyészi hivatal mostantól beszüntetheti a büntetőeljárást a gyanúsítottal vagy 
vádlottal szemben annak beleegyezésével, ha a gyanúsított vagy a vádlott jelentősen 
megkönnyítette egy bűncselekmény bizonyításával kapcsolatos tények megállapítását, 
amely az eljáráson belül a közérdek szempontjából fontos, és ha a segítségnyújtás 
nélkül a bűncselekmény felderítése és a bizonyítékok összegyűjtése lehetetlen vagy 
különösen bonyolult lett volna. 

 

Görögország 
Az év folyamán nem történt jogszabályi változás. A görög versenyhatóság ajánlásokat 
küldött a felelős minisztériumnak, a fejlesztési minisztériumnak a 703/77 sz. törvény 
módosítására az 1/2003 rendelet hatálybalépésének a figyelembevételével. A hatóság 
ajánlásai főként az 1/2003 rendelettel összhangban álló eljárások bevezetésével 



kapcsolatosak. Az elkészített törvénytervezet szintén tartalmaz a hatóság 
megerősítését célzó rendelkezéseket. A tervezet a szociális partnerekkel folytatott 
konzultáció tárgyát képezi, és bejelentették az Európai Bizottságnak. A tervezetet 
2005 májusában nyújtották be a görög parlamentnek.  

Spanyolország 
A versenypolitikai terület fő jogalkotói tevékenységei 2004-ben a következők voltak: 
 
A közösségi versenyszabályok spanyolországi alkalmazásáról szóló, 2004. december 
10-i 2295/2004 királyi rendeletet a 2004. december 23-i hivatalos állami közlönyben 
hirdették ki. Ez a törvény igazítja hozzá az e témáról szóló, korábbi 1998. február 27-i 
295/1998 királyi rendeletet, amelyet most hatályon kívül helyeztek, az 1/2003 
rendeletben és a 139/2004 rendeletben meghatározott új közösségi versenyjogi 
keretrendszerhez. 
 
A 16/1989 versenytörvény keretében ez az új királyi rendelet ruházza fel az állami 
versenyügyi szerveket a közösségi jogszabályból származó jogkörökkel és 
kötelezettségekkel, beleértve a Bizottsággal, a nemzeti bíróságokkal és a többi 
tagállam nemzeti versenyhatóságaival való együttműködés feladatát. Meghatározza a 
Spanyolországban vizsgálatokat folytató tisztviselők és ügynökök jogköreit is, 
létrehozza a titoktartási kötelezettségre és az e királyi rendeletből eredő 
tevékenységekkel kapcsolatos bizalmas információkra alkalmazandó rendszert, 
meghatározza a bíróságokkal való együttműködést, és megállapítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek a közösségi szabályok nemzeti hatóságok általi alkalmazására 
nézve irányadók lesznek. A királyi rendelet tervezetét a nyilvános meghallgatási 
eljárás céljából közzétették a versenyszolgálat weboldalán. 

 
2004-ben elkészült A spanyol versenyrendszer reformjáról szóló fehér könyv, amelyet 
a második miniszterelnök-helyettes és a gazdasági és pénzügyekért felelős miniszter 
hivatalosan 2005. január 20-án terjesztett elő. Ez a dokumentum egy vitairat, 
amelynek az a célja, hogy elindítsa a spanyolországi versenypolitika jogszabályi és 
intézményi keretrendszerének az átdolgozását, biztosítva, hogy a legjobb eszközök és 
struktúrák álljanak rendelkezésre a hatékony piaci verseny védelme érdekében, ami a 
szociális jólétet és az erőforrások hatékony elosztását szolgálja. A fehér könyv 
különféle reformintézkedéseket javasol, amelyek érintik a spanyol versenyhatóság 
intézményi keretrendszerét. Ezek az intézkedések biztosítják a hatóság nagyobb 
függetlenségét, az igazságügyi felülvizsgálati eljárások felgyorsítását, az ipari 
szabályozó hatóságokkal való összehangolást, és esetlegesen a nemzeti 
versenyszabályok bíróságok általi közvetlen alkalmazását. A nyilvános konzultáció 
után meg fog kezdődni a munka az új versenytörvény elkészítésén, amelynek során 
elvégzik a szükséges jogszabályi változtatásokat a spanyol szabályozói és bírósági 
rendszerben. 
 

Franciaország 
A múlt évben elindított, a jogalkotás korszerűsítésére irányuló nagyszabású munka 
két rendeletet eredményezett, amelyet a kormány 2004 elején, illetve végén fogadott 
el a parlament által elfogadott engedélyező jogszabály szerint. A rendeletek, amelyek 
a kereskedelmi törvénykönyv IV. könyvének több rendelkezését módosítják, új, döntő 



szakaszt képeznek a harmonizáció fokozásában, amelynek a kezdete 1992-re nyúlik 
vissza, és lehetővé teszik a francia versenyhatóságok számára, hogy közvetlenül 
hajtsák végre a 81. és 82. cikk alkalmazására irányuló eljárásaikat. Az 1/2003/EK 
rendelet hatálybalépése óta ez a lehetőség kötelezettséggé vált, és a nemzeti 
eljárásokat úgy korrigálták, hogy lehetővé tegyék a közösségi jog teljes körű 
alkalmazását. 
 
Az első módosítás, amelyet a jogalkotás egyszerűsítéséről szóló, 2004. március 25-i 
204-274 sz. rendelet (a Journal Officiel de la République Française március 27-i 
számában hirdették ki) határoz meg, gyorsított eljárást vezetett be a Versenytanácsban 
az egy bizonyos küszöbérték alatti ügyek tárgyalása tekintetében. A szabályok 
hasonlóak a csekély jelentőségű megállapodásokra vonatkozó bizottsági 
közleményben szereplő szabályokhoz.  
 
A második jogszabályi fejlesztés, amely a 2004. november 4-i 2004-1173 rendelettel 
(a 2004. november 5-i JO-ban hirdették ki) lépett hatályba, lehetővé tette a 
kereskedelmi törvénykönyv összes, a közösségi trösztellenes törvények reformja által 
érintett rendelkezésének a kiigazítását. A korlátozó gyakorlatokról szóló francia 
törvényt, amely már jelenleg is igen közel áll az 1/2003 rendelet által bevezetett 
közvetlenül alkalmazandó kivételezési rendszerhez, már korábban, 2001-ben 
átdolgozták, és ekkor figyelembe vették a várható közösségi szintű fejlesztéseket, és 
több fontos újítást vezettek be, mint pl. a Bizottság által működtetetthez nagyon 
hasonló engedékenységi rendszer létrehozása és a korlátozó gyakorlatok utáni 
maximális büntetések közösségi szabvánnyal való összhangba hozása. Az eljárási 
szabályok új közösségi rendszernek való megfelelése így e második reformmal 
teljessé vált. A rendelet ezen túlmenően az eszközök egységességének és a 
végrehajtásukkal kapcsolatos jogbiztonságnak a biztosítása érdekében tartalmazza a 
közvetlenül a nemzeti hatóságokra ruházott új jogköröket. Ezt 2005 elején az eljárási 
szabályokat magyarázó jogszabályokkal fogják kiegészíteni, különösen a 81. és 82. 
cikk alapján hozott ítéletek átvitele tekintetében. 
 
De minimis rendelkezés 
Ez a rendelkezés a kereskedelmi törvénykönyv egyik új cikkében (L. 464-6-1 cikk) 
jut kifejeződésre. A de minimis küszöbérték közvetlenül a jelenlegi közösségi 
rendszeren alapul. Ebből következően automatikusan ejtik az eljárást a piac kevesebb 
mint 10 %-át kitevő cégek közötti horizontális korlátozás esetén, illetve az upstream 
és a downstream piacok (forgalmazási vagy termelési láncban feljebb és lejjebb 
elhelyezkedő piacok) kevesebb mint 15 %-át adó cégek közötti vertikális korlátozás 
esetén. Az ügy ejtésére vonatkozó határozat az érzékelhető hatás hiányán alapul; 
emiatt a határozatot alá kell támasztani, és a párizsi fellebbezési bíróságnak benyújtott 
kérvény alapján meg lehet semmisíteni vagy felül lehet vizsgálni. Az elutasító 
határozatnak a tények megvizsgálásán kell alapulnia, és az ügy ejtését meg kell 
indokolni. A rendelkezés lehetővé teszi számos „kis” ügy vizsgálatának az 
egyszerűsítését, és segít csökkenteni a Versenytanács megoldatlan ügyeinek a számát. 
 
A kereskedelmi törvénykönyvet az 1/2003 rendelethez igazító reform 
A 2004. március 18-i engedélyező törvény alapján elfogadott rendelet oly módon 
egészíti ki a Versenytanács döntéshozatali jogköreit, hogy lehetővé teszi számára, 
hogy kötelezettségvállalásokat fogadjon el a cégektől és bírságokat szabjon ki. 
Tisztázza a versenyhatóságok közötti nemzetközi együttműködés eljárásait, és javítja 



az üzleti titok védelmét. Összhangba hozza az elévülési szabályokat, és kiterjeszti a 
közösségi szférára azt az eljárást, amelynek révén a bíróságok konzultálhatnak a 
Versenytanáccsal, továbbá lehetővé teszi a versenyügyekkel foglalkozó bíróságok 
számára a szakosodást. Végül, az 1/2003 rendelet által meghatározott új vizsgálati 
jogkörök beépítésével meghatározza a vizsgálók beavatkozási eljárásait.  
 
Vizsgálatok 
A 2004. november 4-i rendelet a vizsgálati jogkörök tekintetében két módon 
változtatta meg a jogszabályt. Először is, a gazdasági miniszter felhatalmazhatja egy 
másik, az 1/2003 rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján segítséget kérő uniós 
hatóság tisztviselőit, hogy elkísérjék a francia vizsgálókat, ha segíteni tudnak a 
közvetlen kutatásban. Másodszor, a vizsgálati eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, 
amelyek mind a francia hatóságok által elrendelt műveleteket, mind a kifogás esetén a 
bizottsági vizsgálatokhoz nyújtott segítséget fedik, kiigazították a segítségnyújtási 
kötelezettséggel kapcsolatos új szabályok figyelembevételével. Három változást kell 
megemlíteni. Az első ideiglenes pecsét rögzítését határozza meg a bizonyítékok 
vizsgálat közbeni elvesztésének a megelőzése érdekében. A második meghatározza, 
hogy a műveletekben segítséget nyújtó rendőrtiszt aktívan részt vehet a művelet 
lefolytatásában. Az utolsó kiterjeszti a bizottsági tisztviselőkre annak a lehetőségét, 
hogy betekintsenek a nemzeti vizsgálók által lefoglalt dokumentumokba.  
 
Amicus Curiae  
A bíróságokkal való együttműködés tekintetében a rendelet rendelkezéseinek az 
amicus curiae eljárásra való közvetlen alkalmazása azt jelenti, hogy nincs szükség a 
jelenlegi francia jogszabály lényeges átalakítására. Az új eszköz azonban kiegészíti a 
kereskedelmi törvénykönyvnek a bíróságok által a Versenytanáccsal folytatott 
konzultációra vonatkozó meglévő rendelkezéseit, hogy figyelembe vegye azokat az 
eseteket, amikor a nemzeti és a közösségi szabályokat párhuzamosan alkalmazzák. A 
rendelet 15. cikkében meghatározott eljárás ellenére, a bíróságok mostantól nem csak 
akkor jogosultak arra, hogy kikérjék a Versenytanács véleményét, amikor a nemzeti 
versenyjogot alkalmazzák, hanem azokban az esetekben is, amikor az EK-Szerződés 
81. és 82. cikke alapján kezdeményeznek eljárást.  
 
Információcsere  
Az információcsere vonatkozásában a kereskedelmi törvénykönyv már eddig is 
elismerte az információk Versenytanács által más versenyhatóságoknak történő 
lehetséges átadását, de nem határozott meg kifejezett kötelezettséget a Bizottság 
tekintetében. A rendelet ezt ebben a vonatkozásban kiegészíti. Világos különbséget 
tesz az 1/2003 rendelet hatókörébe, illetve az egyéb, különösen a harmadik országok 
hatóságaival folytatott együttműködésre vonatkozó szabályok hatókörébe tartozó 
cserék között, amelynek esetében fennállhat a kölcsönösség feltétele, ami az európai 
hálózatra nem vonatkozik.  
 
Iratbetekintéshez való jog  
Az iratbetekintéshez való jog tekintetében a november 4-i rendelet úgy harmonizálja 
az üzleti titok védelmét szolgáló francia rendszert a közösségi szabályokkal, hogy 
közben tiszteletben tartja az audi alteram partem eljárás előírásait. A kereskedelmi 
törvénykönyv, amely korábban a bírósági eljárás mintájára a perbeli összes felet 
azonos elbánásban részesítette, mostantól lehetőséget ad a panaszos és a 
büntetőeljárás alá helyezett cégek megkülönböztetésére: ez utóbbiak élvezik a 



védekezés jogának a tiszteletben tartásával kapcsolatos széles körű garanciákat, 
miközben a panaszosoktól megtagadhatók az üzleti titkokat tartalmazó információk, 
hogy elkerüljék azok piaci kiszolgáltatását vagy a velük való visszaélést.  
 
Kijelölt versenyhatóságok 
A reform keretében meghatározták azokat a szabályokat is, amelyek lehetővé teszik 
az illetékes hatóságok számára, hogy az 1/2003 rendelet 35. cikke céljából 
alkalmazzák a közösségi versenyjogot. Miközben a rendelet olyan jogköröket ruház 
közvetlenül a nemzeti versenyhatóságokra és tisztviselőikre, amelyek a Közösség 
jogkörei, különösen a vizsgálatok tekintetében, a tagállamokra hagyja azt a feladatot, 
hogy kijelöljék azokat a hatóságokat és tisztviselőiket, amelyeket fel kívánnak 
hatalmazni. Franciaországban a 81. és 82. cikk alkalmazásának az általános 
felelősségét a kereskedelmi törvénykönyv már a Versenytanácsra és a gazdasági 
miniszterre, valamint az általa meghatalmazott tisztviselőkre (versenypolitikai, 
fogyasztóvédelmi és csalásellenőrzési főigazgatóság) bízta. A további, jogszabály 
útján történő kijelölés emiatt felesleges lett volna. A korábbi rendelkezések azonban 
csak a kereskedelmi törvénykönyv IV. könyve által átruházott jogkörökre 
vonatkoztak. Ezeket kiegészítették az 1/2003 rendeletre való utalással, hogy 
megteremtsék a közösségi jog által meghatározott új jogkörök párhuzamos 
alkalmazásának az egyértelmű jogi alapját. 
 
Szankciók 
A kereskedelmi törvénykönyv átdolgozása kiegészíti a Versenytanács döntéshozatali 
és szankcionálási jogköreit, és az 1/2003 rendelet meghatározása szerint két új 
jogkörrel ruházza fel a Versenytanácsot. A Versenytanács mostantól elfogadhat 
kötelezettségvállalásokat, és ezek teljesítésének elmulasztása esetén bírságot róhat ki. 
Büntetések kifizetését is megszabhatja a rendeletben meghatározottal azonos tétel 
szerint. Ez a büntetés kifizetésének a megszabására vonatkozó jogkör azonban csak 
arra használható fel, hogy a cégeket a szabálysértések beszüntetésére vagy az eltiltó 
intézkedések betartására kényszerítsék. Annak a bizottsági jogkörnek az átültetésére, 
amelynek értelmében büntetések kifizetése szabható ki azzal a céllal, hogy 
kényszerítsék a cégeket, hogy vizsgálatnak vessék alá magukat, nem volt szükség, 
mivel a kereskedelmi törvénykönyv már tartalmazott olyan büntetőjogi 
rendelkezéseket, amelyek a vizsgálat akadályozása esetén felhasználhatók.  
 
Egyéb kérdések 
Az 1/2003 rendelettel való összhang teljessé tétele érdekében különféle egyéb eljárási 
szabályok módosítására is sor került. A reform keretében így harmonizálták a 
szabálysértés esetén alkalmazott elévülési időszakra vonatkozó nemzeti és közösségi 
szabályokat, hogy lehetővé tegyék a Bizottság és a Versenytanács közötti 
együttműködési mechanizmusok teljes alkalmazását. A közösségi és nemzeti 
versenyszabályok megsértésének az elévülési idejét háromról öt évre emelték, és a 
nemzeti elévülési idő felfüggesztését indokló okok közé felvették a Bizottság vagy az 
illetékes nemzeti hatóságok által ugyanabban az ügyben folytatott vizsgálatot. Ez az 
összehangolás megszünteti az ügyeknek a Versenytanács és a Bizottság között 
kívánatos újraelosztásának az összes akadályát, amennyiben a rendeletben 
megállapított, az eljárások felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó 
szabályokat alkalmazzák. Ugyanebből az okból bővítették a belföldi jogban a 
Versenytanácsnak az eljárás felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó 



jogkörét, hogy figyelembe vegyék azokat az eseteket, amikor más nemzeti hatóság 
párhuzamosan kezeli ugyanazt az ügyet, vagy a Bizottság vonja maga elé az ügyet.  
 
Végül a reform keretében a 81. és a 82. cikkre is kiterjesztették azt a már létező 
lehetőséget, hogy a nemzeti versenyszabályok alkalmazása tárgyában folyó pert 
bizonyos szakosodott bíróságoknak adják át. Ez a szakosodott bíráskodásra vonatkozó 
szabály nem kapcsolódik közvetlenül a francia jog szigorú harmonizálásához, de 
tükrözi a következetesség és a konvergencia elvét, amelyet az 1/2003 rendelet 3. cikke 
határoz meg. A végrehajtás szabályozása egy 2005-ben elfogadandó államtanácsi 
rendelet tárgyát fogja képezni. 
  

Írország 
A nemzeti versenyjogszabályok nem változtak lényegesen. Az 1/2003 rendelet 
rendelkezéseinek az életbe léptetése érdekében azonban végrehajtották a 2004-es 
rendeletet (2004. évi 195. jogszabály; a továbbiakban: „a rendelet”). 

 
A rendelet – kijelölt versenyhatóságok 
A rendelet a különleges büntető bíróság kivételével az összes bíróságot kijelöli az 
1/2003 rendelet 5. cikke céljából; kijelöli a versenyhatóságot, hogy lássa el az 1/2003 
rendelet IV., V., VII., VIII. és IX. fejezetében meghatározott funkciókat; és kijelöli a 
versenyhatóságot, a DPP-t [Director of Public Prosecutions – Ügyészi Hivatal 
igazgatója] és a bíróságokat, vagy a bírósági hivatalokat, hogy lássák el az 1/2003 
rendelet 11. cikkének (1) és (5) bekezdésében, 27. cikkének (2) bekezdésében és 28. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott funkciókat. 

 
A rendelet a versenyjog végrehajtása tekintetében fenntartja az 1/2003 rendelet 
hatálybalépése előtt fennálló helyzetet:  
• A versenyhatóság felel a versenyügyek vizsgálatáért;  
• A versenyhatóság polgárjogi pert indíthat, és a versenyhatóság és/vagy a DPP 

büntetőeljárást folytathat versenyügyekben; és 
• Csak a bíróságok hozhatnak döntést abban a tekintetben, hogy a nemzeti jog 

megszegése és/vagy az EK-Szerződés megsértése következett-e be. 
 

Olaszország 
2004-ben nem került sor az olasz versenyszabályok jogalkotói változtatására. 

Ciprus 
 
A Versenyvédelmi Bizottság (a továbbiakban: VVB) egy független közigazgatási 
szerv, amelyet 1990-ben, a 207/89 sz. versenyvédelmi törvény beiktatásával (a 
továbbiakban: törvény) hoztak létre, és azóta ez a verseny védelméért felelős 
vizsgálati és döntéshozatali szerv. Ezen túlmenően, a vállalkozások közötti 
összefonódások ellenőrzéséről szóló 22(I)/99 törvény beiktatásával a VVB hatásköre 
az is, hogy megvizsgálja a vállalkozások összefonódásait, és eldöntse, hogy 
jóváhagyja, elutasítja vagy feltételesen elfogadja az összefonódást. 
 



A nemzeti jogszabályok vonatkozásában 2004 folyamán jogi reformra került sor az 
1/2003 rendelet fényében, amelynek az volt a célja, hogy átültessék a rendeletben 
szereplő rendelkezéseket, és a rendelet rendelkezéseinek ténylegesen megfelelő 
módon kijelöljék a VVB-t, mint az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az 
alkalmazásáért felelős versenyhatóságot. Az új jogszabály olyan rendelkezéseket 
tartalmaz, amelyek növelik a VVB jelenlegi jogköreit, így például bővítik az 
üzlethelyiségek és más helyszínek vizsgálatára vonatkozó jogkörét. 
 
A módosítások központi eleme annak a nemzeti bejelentési rendszernek az eltörlése, 
amelynek keretében a vállalatok nemleges igazolást vagy egyedi mentességet 
szerezhettek, és így azok a megállapodások, amelyek teljesítik a meglévő 207/89 sz. 
törvény 5. szakasza (1) bekezdésének a (81. cikk (3) bekezdésével egyenértékű) 
feltételeit, jogilag érvényesek és végrehajthatók, közigazgatási határozat 
közbeiktatása nélkül. Az új jogszabállyal a nemzeti jog részévé válik a kartellek 
mentességével és a bírságok csökkentésével kapcsolatos program is, amely 2003. 
február 1-jén lépett hatályba, és az engedékenységi politika alapját határozza meg, 
amelynek keretében az a vállalkozás, amely a 207/89 sz. törvény 4. szakasza szerinti 
jogellenes kartell tagja, teljes mentességben vagy a bírság csökkentésében részesülhet.  
 
Továbbá, az 1/2003 rendelet 15. cikkének fényében a legfelsőbb bíróság eljárási 
rendeletet fog kiadni a 15. cikk (3) bekezdésében szereplő rendelkezések átültetése 
céljából, és így lehetővé teszi a VVB számára, hogy írásbeli vagy szóbeli 
észrevételeket nyújtson be a nemzeti bíróságoknak az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkének az alkalmazásával kapcsolatos ügyekben.  
 

Lettország 
Az uniós versenyjog decentralizált alkalmazásának biztosítása valamint az Európai 
Bizottságnak és a tagállamok más versenyhatóságainak az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkében meghatározott vizsgálatok során nyújtott segítség biztosítása érdekében 
2004-ben a következő lényeges módosításokra került sor a versenytörvényben: 
 

- a Lett Köztársaság versenytanácsát felruházták az uniós versenyjog 
alkalmazásának jogkörével; 

- bővítették a Lett Köztársaság versenytanácsának a vizsgálati jogait; 
- jogszabályokat léptettek életbe, amelyeket az uniós versenyjog megsértéseinek 

a vizsgálatára és szankcionálására kell alkalmazni; 
- ideiglenes intézkedések, amelyek akkor alkalmazhatók, ha bizonyítékok állnak 

rendelkezésre, amelyek az uniós versenyjog lehetséges megsértéséről 
tanúskodnak, és e jogsértés lényegesen és visszafordíthatatlanul károsíthatja a 
versenyt; 

- támogatási eljárás áll rendelkezésre, amelyet a Lett Köztársaság 
versenytanácsa fog biztosítani az Európai Bizottság vagy az uniós tagállamok 
más versenyhatóságai által folytatott vizsgálati tevékenységekhez; 

- pontosabb eljárások a piaci résztvevők közötti egyesülések 
bejelentéséhez/megvizsgálásához; 

 
A Saeima (a parlament) 2004. április 22-én fogadta el a „versenytörvény módosításai” 
elnevezésű törvényt, amely 2004. május 1-jén lépett hatályba. 2004 folyamán több 



minisztertanácsi rendeletet fogadtak el, amelyek a Versenytanács hatékony munkáját 
támogatják.  
 
Engedékenységi politika 
2004-ben elfogadták az „A versenytörvény 11. szakaszának első részében és 13. 
szakaszában meghatározott jogsértések (azaz a piaci résztvevők közötti tiltott 
megállapodások és az erőfölénnyel való visszaélés tilalma) után kiszabott bírságok 
számítási eljárásai” elnevezésű, 862. sz. minisztertanácsi rendeletet. Ez a rendelet 
határozza meg az engedékenységi politikát is, azaz a horizontális kartellmegállapodás 
résztvevőjének a bírságok alóli felmentését vagy a bírságok csökkentését, annak 
ellenében, ha különböző szinten együttműködik a Versenytanáccsal.  

 
A bírságok alól az a piaci szereplő kaphat teljes, 100 %-os mentességet, aki elsőként 
szolgáltat bizonyítékot a Versenytanácsnak, ha ez a piaci szereplő nem volt az adott 
tiltott megállapodás kezdeményezője vagy ha nem játszott meghatározó szerepet 
ebben a tiltott tevékenységben, és nem kényszerített más piaci szereplőket arra, hogy 
részt vegyenek a tiltott tevékenységben. A bírság 49 %-kal csökkenthető, ha a 
jogsértés kezdeményezője, aki vezető szerepet játszott a tiltott tevékenységekben, 
döntő bizonyítékkal szolgál a jogsértés vonatkozásában.  
 
Ellenőrzések 
A „versenytörvény módosításai” elnevezésű törvény által meghatározott lényeges 
változások egyike a Versenytanács hivatalát megillető vizsgálati jogkörök szélesítése. 
A meglévő vizsgálati jogokon túlmenően új jogokkal ruházták fel a hivatalt, amely 
bírósági határozat alapján és a rendőrség jelenlétében előzetes bejelentés nélkül 
beléphet a piaci szereplők, alkalmazottjaik és más személyek tulajdonát képező 
üzlethelyiségekbe, járművekbe, lakásokba, nem lakáscélú helyiségekbe, épületekbe és 
egyéb ingatlanokba, és kinyithatja ezeket valamint a bennük található raktárakat, hogy 
elvégezze az ott található és a piaci szereplők és alkalmazottjaik tulajdonát képező 
áruk és iratok ellenőrzését. 
 
Amicus Curiae 
Az a bíróság, amelyhez az uniós versenyjog lehetséges megsértésével kapcsolatos 
panaszbejelentés érkezett, és amely ilyen ügyet indított el, köteles elküldeni a 
panaszbejelentés másolatát Lettország Versenytanácsának, majd később köteles 
továbbítani az ítélet másolatát vagy egy példányát a Versenytanácsnak és az Európai 
Bizottságnak. Ez a kötelezettség azért szerepel a versenytörvényben, hogy elősegítse a 
bíróság Versenytanács általi szakértői támogatását („amicus curiae”), és 
megkönnyítse az uniós versenyjog tagállamokbeli végrehajtásának az Európai 
Bizottság általi felügyeletét.  
 
Iratbetekintés 
A versenyjog megsértésével gyanúsított vállalkozások számára lehetővé teszik az 
iratbetekintést, miután értesítést kapnak a Lett Köztársaság Versenytanácsától, 
miszerint a vizsgálat során összegyűjtött információk elegendők ahhoz, hogy a Lett 
Köztársaság Versenytanácsa határozatot fogadjon el. Ha a bizonyítékok között üzleti 
titkok vannak, akkor ezeket nem teszik mások számára hozzáférhetővé. 
 
Kijelölt versenyhatóságok 



Az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az alkalmazására kijelölt versenyhatóság a Lett 
Köztársaság Versenytanácsa. 
 
Szankciók 
A versenytörvény lehetőséget ad a bírságok csökkentésére vagy a bírságok alóli teljes 
mentességre az EK-Szerződés 81. cikkének bizonyos megsértései esetén, ha a 
vállalkozás együttműködik a Versenytanáccsal.  
 

Litvánia 
Litvánia Európai Unióhoz való csatlakozása és az uniós versenyszabályok 
korszerűsítése, különösen az 1/2003 rendelet és a 139/2004 rendelet elfogadása, a 
litván versenyjog jelentős módosítását tette szükségessé. Litvánia csatlakozását 
követően az új uniós versenyszabályok végrehajtásának a megkönnyítése érdekében 
meg kellett teremteni a szükséges előfeltételeket, elsősorban az 1999. évi 
versenytörvény és a polgári eljárási törvénykönyv módosítása révén. A parlament e 
célból 2004. április 15-én elfogadta a versenytörvény módosításáról szóló törvényt3, 
amely 2004. május 1-jén lépett hatályba.  
 
A versenytörvény módosítása, amelyet 2004. május 1-jével iktattak be, legfőképpen a 
litván jogalkotás uniós acquis-val való összhangba hozására törekedett. Ezt a 
célkitűzést kifejezetten kinyilvánítja a versenytörvény 1. cikkének (3) bekezdése, 
amely meghatározza, hogy ez a törvény a versenyjogi viszonyokat szabályozó litván, 
illetve európai uniós jogot hivatott összehangolni. Ugyanezt az 1. cikket kiegészítették 
egy (4) bekezdéssel, amely utal az 1/2003 rendeletet tartalmazó mellékletre, amelyet a 
versenytörvény hajt végre.  
 
Továbbá, a versenytörvényt kiegészítették egy új VII. fejezettel – „Az európai uniós 
versenyszabályok alkalmazása”, amelyben a 47. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy 
„a Versenytanács az az intézmény, amely jogosult az uniós versenyszabályok 
alkalmazására, amelyek betartásának a felügyeletével az Európai Unió versenyjoga a 
nemzeti versenyhatóságot bízza meg”. Ez a rendelkezés kibővíti a Versenytanács 
illetékességét, és biztosítja az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének és a 
versenytörvénynek az egyidejű alkalmazását.  

 
Korlátozó megállapodások (81. cikk) 
A vállalkozások közötti megállapodások tekintetében eltörölték az előzetes 
bejelentések és egyedi mentességek rendszerét. A csoportmentesség meghatározott 
feltételeinek megfelelő megállapodások a megkötésük pillanatától (ab initio) 
hatályosak, a Versenytanács előzetes határozata nélkül. Amennyiben vita merül fel 
azzal kapcsolatban, hogy a megállapodás megfelel-e a csoportmentesség 
meghatározott feltételeinek, a bizonyítás terhe arra a megállapodásban részt vevő félre 
hárul, aki a mentesség haszonélvezője. Ennek megfelelően, amennyiben a 
Versenytanács bizonyítani igyekszik, hogy egy megállapodás jogsértő, neki kell 
bizonyítania állítását. Ezáltal eltávolították a törvényből annak a lehetőségét, hogy a 
vállalkozások a Versenytanácshoz egyedi mentesség iránti kérelmet nyújtsanak be, 

                                                 
3  A Litván Köztársaság versenytörvényének a módosításáról, a vállalakozásoknak nyújtott állami 

támogatás felügyeletéről szóló törvény hatályon kívül helyezéséről, és a Litván Köztársaság polgári 
eljárási törvénykönyve 1. cikkének a módosításáról szóló, 2004. április 15-i IX-2126 törvény. 



valamint azt a kötelezettséget, hogy a csoportmentességre jogosító feltételek mellett 
kötött megállapodással kapcsolatban tájékoztatást kelljen benyújtani.  
 
Vállalati egyesülések ellenőrzése 
Több fontos új rendelkezést vezettek be az összefonódásokra vonatkozó szakaszba. 
Először is, liberalizálták a bejelentés benyújtási határidejét. Eltörölték az 
összefonódásban részt vevő vállalkozásokra vonatkozó előírást, amely szerint az 
összefonódáshoz kapcsolódó első intézkedést követően 7 napon belül bejelentést kell 
benyújtaniuk, valamint azt az előírást is, hogy az első intézkedés végrehajtása után fel 
kell függeszteniük az összefonódást, amíg a Versenytanács határozatot hoz arról, 
hogy engedélyezi az érintett összefonódás továbbélését. A jelenlegi törvény szerint az 
összefonódás megvalósítása előtt az összefonódásban részt vevő vállalkozások joga 
annak eldöntése, hogy mikor értesítik a Versenytanácsot. Ezzel összefüggésben 
eltörölték az összefonódásokra vonatkozó bejelentés kellő időben történő 
benyújtásának elmulasztása miatti szankciókat is.  
 
Továbbá, szintén liberalizálták azt a négy hónapos időszakot, amely a Versenytanács 
rendelkezésére állt arra, hogy végleges határozatot hozzon, vagyis az összefonódást 
bejelentő személy kellően megalapozott kérésére ez az időtartam további egy 
hónappal meghosszabbítható. Ennek különös jelentősége lehet egyes összetettebb 
ügyekben, amelyek esetében a Versenytanácsnak az a szándéka, hogy jóváhagyja az 
összefonódást, de ehhez bizonyos feltételeket és kötelezettségeket szab meg.  
 
Másodszor, a törvény rögzíti, hogy az érintett vállalkozásoknak a kormány által 
meghatározott díjat kell fizetniük az összefonódásra vonatkozó bejelentés 
benyújtásáért és megvizsgálásáért. 
 
Harmadszor, az összefonódás értékelése céljából az erőfölénnyel kapcsolatos próbát 
kiegészítették a verseny jelentős akadályának a kritériumával. Ahhoz, hogy az 
összefonódást megengedhetetlennek nyilvánítsák, elegendő, hogy a kritériumok 
egyike teljesüljön, azaz az összefonódás erőfölényt hozzon létre vagy erősítsen meg, 
vagy a verseny jelentős akadályát képezze. 
 
Negyedszer, a törvény új szövegezése egy további joggal ruházza fel a 
Versenytanácsot, amely kötelezheti a vállalkozásokat arra, hogy bejelentést 
nyújtsanak be, ha fennáll annak a veszélye, hogy az összefonódás erőfölényt fog 
létrehozni vagy megerősíteni, vagy jelentősen akadályozni fogja a versenyt, annak 
ellenére, hogy nem lépték át a törvényben meghatározott forgalmi küszöbértéket. Ezt 
az új eljárást a múltbeli tapasztalatokra tekintettel vezették be, amelyek azt mutatták, 
hogy egyes piacokon (különösen a szolgáltatások piacán) megvalósíthatók 
összefonódások a Versenytanácsnak tett bejelentés nélkül, mivel nem érik el a 
minimális forgalmi küszöbértéket, annak ellenére, hogy erőfölény jött létre vagy 
erősödött meg. Ez az új eljárás azonban csak akkor lesz alkalmazandó, ha az 
összefonódás megvalósítása óta kevesebb mint 12 hónap telt el.  
 
Szankciók 
A szankciók rendszerét az Európai Bizottság által alkalmazott szankciók kiszabásának 
az elvével összhangban reformálták meg. A tiltott megállapodások, az erőfölénnyel 
való visszaélés, az érzékelhető összefonódás Versenytanács engedélye nélküli életbe 
léptetése, az összefonódás felfüggesztés alatti fenntartása, a Versenytanács által 



megállapított összefonódási feltételek vagy előírt kötelezettségek megsértése miatt a 
Versenytanács által a vállalkozásokra kiszabott bírságok felső határát az előző 
gazdasági évben elért bruttó éves bevételek 10 százalékára emelték. A bírság 
összegének a megállapítására szolgáló eljárást a versenytörvény új rendelkezésével 
összhangban a 2004. december 6-i 1591. sz. kormányhatározat hagyta jóvá.  
 
Vizsgálati eljárás 
A versenytanács a versenytörvénybe bevezetett új rendelkezések szerint a korlátozó 
gyakorlatokkal kapcsolatos kérelmek vizsgálatát nem a kérelem benyújtását követően 
14 napon belül köteles elvégezni, mint korábban, hanem 30 napon belül, valamint 30 
napon belül köteles döntést hozni arról, hogy elindítja a vizsgálatot vagy megtagadja a 
vizsgálat elindítását. A vizsgálat befejezésének a határidejét legfeljebb 5 hónapra 
meghosszabbították, és lehetőség van az időtartam alkalmanként további 3 hónappal 
való meghosszabbítására. Emellett a törvénysértés gyanúját alátámasztó bizonyítékok 
hiányában lehetőség van arra, hogy megtagadják a vizsgálat elindítását. 
 
Egy másik jelentős módosítás a vizsgálat megszüntetésének a lehetőségével 
kapcsolatos. A versenytörvény új rendelkezéseinek megfelelően nem csak akkor 
szüntethető meg a vizsgálat, ha nem állapítják meg a törvény megsértését, hanem 
akkor is, ha a cselekmények következményeképpen nem szenvedtek jelentős kárt a 
törvény által védett érdekek, és a törvénysértéssel gyanúsított vállalkozás önkéntesen 
beszünteti a cselekményeket, és írásbeli kötelezettségvállalást nyújt be a 
Versenytanácsnak arra vonatkozóan, hogy nem fog ilyen cselekményt folytatni. Ezek 
a kötelezettségvállalások kötelező érvényűek az érintett vállalkozásokra nézve. A 
kötelezettségvállalások teljesítésének az elmulasztása esetén kiszabható bírság felső 
határa a jogsértés gyakorlásának (folytatásának) minden napja után az előző gazdasági 
évi bruttó átlagos napi forgalom 5 %-a.  
 
Tekintettel az 1/2003 rendeletre, bevezettek egy új rendelkezést, amely kényszerítő 
intézkedések alkalmazását határozza meg. A rendelkezés rögzíti, hogy az Európai 
Bizottság által folytatott vizsgálatok alatt a kényszerítő intézkedések alkalmazása a 
Vilniusi Regionális Közigazgatási Bíróság előzetes engedélyével lehetséges.  
 
Mivel az 1/2003 rendelettel összhangban a nemzeti bíróságokra ruházták azt a jogot 
és kötelezettséget is, hogy közvetlenül alkalmazzák az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkét, a versenytörvény szabályozza a versenyjogi ügyek bírósági eljárásainak a 
sajátosságait. Emiatt a polgári eljárási törvénykönyvet egy rendelkezéssel egészítették 
ki, amely szerint a versenyjogi ügyeket a törvénykönyv szabályai szerint kell 
megvizsgálni, a versenytörvényben meghatározott kivételekkel. Miután beérkezik a 
bírósághoz az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az alkalmazásával kapcsolatos 
panasz, a bíróság értesíti az Európai Bizottságot és a Versenytanácsot. Az Európai 
Bizottság és a Versenytanács saját kezdeményezésére észrevételeket nyújthat be az 
EK-Szerződés 81. vagy 82. cikkének az alkalmazásával kapcsolatban, 
magyarázatokkal, bizonyítékokkal szolgálhat, részt vehet a panasz megvizsgálásában 
és kéréseket és kérelmeket nyújthat be.  
 
A versenytörvény új 50. cikke meghatározza, hogy azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyeknek a jogos érdekeit az EK-Szerződés 81. vagy 82. cikkével ellentétes 
cselekmények vagy egyéb korlátozó gyakorlatok sértik, jogukban áll, hogy a Vilniusi 
Regionális Bíróságnál fellebbezzenek a jogellenes cselekmények beszüntetésével és 



az elszenvedett kár megtérítésével kapcsolatos igénnyel. Így a Vilniusi Regionális 
Bíróság kizárólagos hatásköre a fent említett korlátozó gyakorlatok miatt elszenvedett 
károk megtérítésével kapcsolatos ügyek vizsgálata. 
 

Luxemburg 
Luxemburg a 2004. május 17-i versenytörvénnyel két fontos szempontból módosította 
jogszabályait: 

• a törvény bevezette a luxemburgi jogba a jogszerűtlen megállapodásoknak és 
az erőfölénnyel való visszaélésnek az EK-Szerződés 81. és 82. cikkében 
szereplő feltételekkel azonos rendszerű tilalmát (eltekintve az ilyen 
gyakorlatok Közösségen belüli kereskedelemre kifejtett hatásaira való 
utalástól) 

• a törvény az 1/2003 rendelet követelményeinek a figyelembevételével 
kiigazította Luxemburg intézményi struktúráit, és független versenyhatóságot 
állított fel egy független közigazgatási hatóság, a Versenytanács formájában. 
A Versenytanácsnak az a feladata, hogy felügyelje a nemzeti és a közösségi 
versenyjog alkalmazását, és ennek keretében döntsön e szabályok 
megsértésének a fennállásáról és a jogsértőkkel szemben a jogsértés 
beszüntetését célzó kötelezettségeket és bírságokat szabjon meg.  

 
A Versenytanácsot a Versenyfelügyelet segíti, amely nem függ közvetlenül a 
Versenytanácstól, hanem a gazdasági tárcáért felelős miniszter (jelenleg a gazdasági 
és külkereskedelmi miniszter) alá rendelt szolgálat, amely mind a luxemburgi jog, 
mind a közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben nyomozásokat és vizsgálatokat 
folytat.  
 
E két szerv jogkörei és eljárásai nagyrészt az 1/2003 rendeleten alapulnak: 

• a Versenyfelügyelet széles körű nyomozati jogkörrel rendelkezik: tájékoztatás 
kérése; nyilatkozatok elfogadása; üzlethelyiségek és más helyszínek 
ellenőrzése és átkutatása, iratok lefoglalása (az átkutatások és iratok 
lefoglalása esetén bírósági engedéllyel); szakértők kinevezése 

• a Versenytanács elnöke átmeneti intézkedéseket rendelhet el  
• különféle szankciók szabhatók ki: bármilyen kényszerítő intézkedés, amely 

arányos a gyanított jogsértéssel, és szükséges a jogsértés hatékony 
megszüntetéséhez, bírságok, időszakonkénti büntetések kifizetése 

• a Versenytanács alkalmazhat engedékenységi programot 
• a Versenytanács kötelezővé teheti a vállalkozások által felajánlott 

kötelezettségvállalásokat  
• az üzleti titkok és bizalmas információk védelme: e célból kéréssel lehet a 

Versenytanács elnökéhez fordulni  
• a Versenytanács és a Versenyfelügyelet tagjait valamint a Versenyfelügyelet 

által kinevezett szakértőket köti a szakmai titoktartás 
• garantáltak az érintett felek védekezési jogai: a Versenyfelügyelet kifogási 

nyilatkozatai; iratbetekintés; a Versenytanács általi meghallgatás a határozat 
elfogadása előtt; fellebbezés a határozat ellen a közigazgatási bíróságnál  

• a Versenytanácsnak és a Versenyfelügyeletnek együtt kell működnie az 
Európai Bizottsággal és a tagállamok versenyhatóságaival információk és 
dokumentumok kicserélése céljából 



• a Versenytanács és a Versenyfelügyelet támogatják az Európai Bizottságot a 
versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003 rendelet és a vállalkozások 
közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004 rendelet alkalmazása 
során 

• a Versenyfelügyelet együttműködik a nemzeti bíróságokkal. 
 
A két versenyhatóságot végül csak 2004 októberében állították fel, amikor kinevezték 
tagjaikat.  
 

Magyarország 
A magyar versenyhatóság (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) elnöke és a GVH 
versenytanácsának az elnöke 2003 decemberében két közleményt adott ki, amelyek 
mindegyike 2004. január 1-jén lépett hatályba. E két közlemény a következő: 
 
„A bírság összegének megállapítása antitröszt ügyekben” című, 2/2003. számú 
közlemény 
Ez a közlemény nyilvánossá és átláthatóvá teszi a GVH bírságszámítási módszerét. Ez 
a módszer több szempontból is különbözik a bírságok megállapításának módszerére 
vonatkozó EK-iránymutatástól. Az EK-iránymutatással ellentétben nincsenek 
bizonyos szintű vagy típusú jogsértések tekintetében előre meghatározott 
bírságösszegek, hanem a módszer egy kétfázisú eljáráson alapul. Az első fázisban a 
jogsértés bizonyos jellemzőihez pontokat rendelnek hozzá, és ennek 
eredményeképpen meghatározzák a bírság alapösszegét. Az olyan tényezőket, mint pl. 
a jogsértés súlyossága (ideértve a verseny veszélyeztetését és a jogsértés piacra 
gyakorolt hatását); továbbá a jogsértéshez való hozzáállás (vagyis aktív vagy passzív), 
a felróhatóság, stb., egy 100 pontos skálán mérlegelik. A számítás második 
szakaszában figyelembe vesznek bizonyos korrekciós tényezőket, mint pl. a jogsértés 
időtartama és ismétlődő jellege. Ha megállapítható a jogsértésből származó nyereség, 
ennek az összegét megháromszorozzák, és ez lesz a számítás további alapja. E 
számítás eredménye nem haladhatja meg a vállalkozás előző gazdasági évben elért 
nettó forgalmának a 10 %-ának megfelelő, törvényben megengedett maximális 
szintet, és a bírság enyhíthető, ha az ügy engedékeny elbánás alá esik. 

 
„A kartellek feltárását segítő engedékenységi politika alkalmazása” című 3/2003. 
számú közlemény 
A GVH az EK engedékenységi politikájával teljes összhangban dolgozta ki 
engedékenységi rendszerét. A magyar engedékenységi politika leglényegesebb 
jellemzői megfelelnek az EK-közleményben leírtaknak. 
 
Megújítottak két magyar csoportmentességi rendeletet az Európa-megállapodásban 
rögzített jogharmonizációs kötelezettség alapján, mivel az EK csoportmentességi 
rendeletei, amelyek az eredeti magyar csoportmentességi rendeletek alapjául 
szolgáltak, előzőleg szintén változtak. E két rendelet a következő: 
− A biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól 

való mentesítéséről szóló, 18/2004. (II. 13.) Korm. rendelet, 
− A gépjármű ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a 

versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről szóló, 19/2004. (II. 13.) Korm. 
rendelet. 



 
A két új magyar csoportmentességi rendelet alapvetően a vonatkozó EK-rendeleteket 
másolja. 
 
Magyarország EU-hoz való csatlakozása miatt „a Magyar Köztársaság és az Európai 
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európa-
megállapodás 62. cikke (3) bekezdése szerint elfogadott versenyszabályok 
végrehajtásáról szóló 2/96. számú társulási tanácsi határozat helyébe lépő 1/2002. 
számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről szóló, 2002. évi X. törvény” 
elvesztette jelentőségét, és ennek következtében 2004. május 1-jei hatállyal hatályon 
kívül helyezték. 
 
A csatlakozás következtében a magyar versenytörvényt módosító 2003. évi XXXI. 
törvény 2004. május 1-jén lépett hatályba. E törvény rendelkezései kizárólag olyan 
szabályok bevezetésére összpontosítanak, amelyek nélkülözhetetlenek a magyar 
versenyhatóság és a közösségi versenyjogot alkalmazó nemzeti bíróságok számára 
ahhoz, hogy sikeresen meg tudjanak birkózni a közösségi szabályokból eredő 
feladatokkal. 
 

Málta 
Málta Európai Unióhoz való 2004. május 1-jei csatlakozása folytán több ponton 
módosították a versenytörvényt (Máltai törvények, 379. fejezet). A módosítások 
főként arra irányulnak, hogy felhatalmazzák a Tisztességes Versenyért Felelős 
Hivatalt, hogy vizsgálja ki az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének gyanított 
megsértéseit, és lehetővé teszik a Tisztességes Kereskedelemért Felelős Bizottságnak, 
hogy a nemzeti versenyjoggal együtt alkalmazza az EK versenyszabályait a 
tagállamok közötti kereskedelemre hatást gyakorló versenyellenes gyakorlatok 
vonatkozásában. A 2004. évi III. törvény, amely 2004. május 1-jén lépett hatályba, 
így összhangba hozta a versenytörvényt az 1/2003 rendelettel. A fő módosítások a 
következők. 
 
Értelmezés 
A versenytörvény 2. cikke megállapítja bizonyos kulcsfontosságú szavak és 
kifejezések jogi értelmezését, amelyek az egész törvényen végigvonulnak. E 
meghatározások közül néhányat módosítottak, hogy tükrözzék a Tisztességes 
Versenyért Felelős Hivatal és a Tisztességes Kereskedelemért Felelős Bizottság által 
végzendő decentralizált vizsgálatot, illetve az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az 
alkalmazását. Az alábbiakban a legfontosabb változások közül említünk néhányat; az 
átalakított részt aláhúzással és dőlt betűkkel emeltük ki: 
 
• „érintett piac”: a termék piaca, amely lehet Máltán belül, korlátozódhat valamely 

Máltán belüli konkrét területre vagy helységre, vagy lehet Máltán kívül, és 
korlátozódhat valamely konkrét időszakra vagy évszakra; 

 
• „korlátozó gyakorlat”: az e törvény 5. cikke vagy az EK-Szerződés 81. cikke 

szerint tiltott vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulása által 
hozott határozat vagy összehangolt magatartás, és/vagy az e törvény 9. cikke vagy 
az EK-Szerződés 82. cikke szerinti tiltott, egy vagy több vállalkozás részéről 
elkövetett erőfölénnyel való visszaélés; 



 
Továbbá, a törvény 2. cikkét új meghatározásokkal egészítették ki a következők 
tekintetében: „EK-Szerződés”, „Európai Bizottság”, „tagállamok” és „nemzeti 
versenyhatóság”. 
 
Anyagi rendelkezések módosítása (5. és 9. cikk) 
A törvény 5. cikke, amelynek az (1) bekezdése tilt  

„minden olyan vállalkozások közötti megállapodást, vállalkozások 
társulása által hozott döntést és vállalkozások közötti összehangolt 
magatartást, amelynek az a célja vagy hatása, hogy Máltán vagy Málta 
bármely részén belül akadályozza, korlátozza vagy torzítsa a versenyt 
…” 
 

két új, (5) és (6) bekezdést tartalmaz, amelyek az 1/2003 rendelet 3. cikkét hajtják 
végre. Ezek a következőképpen szólnak: 

„(5) Az EK-Szerződés 81. cikkét kell akkor is alkalmazni, amennyiben 
valamely vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulása 
által hozott döntés vagy összehangolt magatartás érzékelhetően érintheti 
a Málta és egy vagy több tagállam közötti kereskedelmet. 
 
(6) Az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazása nem terjed ki az olyan 
megállapodások, vállalkozások társulása által hozott döntések és 
összehangolt magatartások tiltására, amelyek ugyan érinthetik a 
tagállamok közötti kereskedelmet, de nem korlátozzák a versenyt az 
EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése értelmében, vagy amelyek 
teljesítik az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a feltételeit, vagy 
amelyek az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének az alkalmazását 
szolgáló rendelet hatálya alá tartoznak.” 

 
A 9. cikk, amely korábban csak a Máltán vagy Málta bármely részén elkövetett 
erőfölénnyel való visszaélést tiltotta, egy új (5) bekezdést tartalmaz, amely a 
következőképpen szól: 

„Az EK-Szerződés 82. cikkét kell akkor is alkalmazni, ha egy 
vállalkozás által elkövetett visszaélés érintheti a Málta és egy vagy 
több tagállam közötti kereskedelmet” 
 

Eljárási rendelkezések módosítása 
A 7. cikket (amely az egyedi mentességekről rendelkezett) és a 10. cikket (amely a 
nemleges megállapításokról rendelkezett) törölték; a vállalkozásoknak ebből 
következően mostantól önértékelést kell végezniük annak megállapítása érdekében, 
hogy teljesítik-e az 5. cikk (3) bekezdése szerinti mentesség feltételeit. 

 
Az 5. cikk (3) bekezdését kihasználni kívánó vállalkozásra vagy vállalkozások 
társulására hárul annak bizonyításának a terhe, hogy teljesülnek-e a bekezdés (5. cikk 
(4) bekezdése) feltételei. 
 
A vizsgálati jogkörök bővítése (12. cikk) 
A 12. cikk (1) bekezdésének a módosításai bővítették a Tisztességes Versenyért 
Felelős Hivatal igazgatójának a vizsgálatok indításával kapcsolatos jogköreit. 
Vizsgálatokat kell eszerint végrehajtani: 



 saját indítványára, vagy 
 a kereskedelemért felelős miniszter kérésére, vagy 
 ha egy panaszos írásban azt állítja, hogy megsértették a törvény 

rendelkezéseit, vagy 
 kijelölt nemzeti versenyhatóság, valamely tagállam vagy az Európai Bizottság 

kérésére. 
 

A 12A. cikk (1) bekezdése rögzíti az igazgatónak azt a jogkörét, hogy a vizsgálat 
lezárása után indoklással ellátott határozatot adhat ki, amely megállapítja az 5. és/vagy 
9. cikk szerinti jogsértést (amennyiben ezek a helyi tényállásra korlátozódnak). Az 5. 
cikk (1) bekezdésének és/vagy a 9. cikk (1) bekezdésének a súlyos megsértése esetén 
azonban a 12A. cikk (2) bekezdése arra kötelezi az igazgatót, hogy megállapításairól 
jelentést tegyen a Tisztességes Kereskedelemért Felelős Bizottság számára. A 2004. 
évi III. törvény a jogszabályt kiegészítette a 12A. cikk (3) bekezdésével, hogy 
kiterjessze az igazgatónak ezt a kötelezettségét a 81. és/vagy 82. cikk állítólagos 
megsértéseire is. Ebből adódóan mindkét esetben a Tisztességes Kereskedelemért 
Felelős Bizottságnak kell megállapítania, hogy elkövettek-e jogsértést. 
 
A 33. cikk (2) bekezdése, amely meghatározza a kereskedelemért felelős miniszternek 
azt a jogkörét, amely szerint a versenytörvény hatálya alá eső bizonyos ügyekben 
rendeleteket hozhat, szintén módosították, így az rendelkezik arról a jogkörről, hogy az 
1/2003 rendelet alkalmazásának a lehetővé tétele érdekében rendeleteket hozhatnak. 
Az ilyen rendeletek különösen a következőkről rendelkezhetnek: 

i. a Tisztességes Versenyért Felelős Hivatal jogköre, amelynek alapján közös 
vizsgálatokat folytathat, együttműködhet és információkat cserélhet a többi 
nemzeti versenyhatósággal;  
ii. a Tisztességes Kereskedelemért Felelős Bizottság, az Európai Bizottság, a 
nemzeti bíróságok és versenyhatóságok közötti együttműködést szolgáló 
eljárások; 
iii. a kartellvizsgálatok során az alkalmazandó bírságról való lemondással 
vagy annak csökkentésével kapcsolatos jogkör. 

 
Jogorvoslat jogsértés esetén 
A 2004. évi III. törvény teljes mértékben felváltotta a 13. cikket, és azzal a jogkörrel 
ruházza fel a Tisztességes Versenyért Felelős Hivatal igazgatóját, hogy saját belátása 
szerint jogsértés abbahagyására irányuló felszólítást és/vagy a szabályok betartására 
irányuló felszólítást adjon ki, miután a versenytörvény 5. cikke (1) bekezdésének 
és/vagy 9. cikke (1) bekezdésének a megsértését megállapító határozatot adott ki. A 
törvény 5. cikke (1) bekezdésének és/vagy 9. cikke (1) bekezdésének a súlyos 
megsértése esetén, és az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének a megsértése esetén 
kizárólag a Tisztességes Kereskedelemért Felelős Bizottság rendelkezik jogkörrel 
ahhoz, hogy jogsértés abbahagyására irányuló felszólítást és/vagy szabályok 
betartására irányuló felszólítást adjon ki. 

• A jogsértés abbahagyására irányuló felszólítás az ilyen megállapodásban, 
döntésben, gyakorlatban vagy magatartásban való részvétel azonnali 
beszüntetését és az attól való tartózkodást előíró utasítás; 

• A szabályok betartására irányuló felszólítás az érintett vállalkozásnak vagy 
vállalkozásoknak címzett (az elkövetett jogsértéssel arányos) magatartásra 
vonatkozó vagy szerkezeti jogorvoslati intézkedéseket határoz meg, 



amelyeknek az a célja, hogy azonnal és hatékonyan véget vessenek a 
jogsértésnek. 

- Szerkezeti jogorvoslati intézkedések csak abban az esetben szabhatók 
meg, amennyiben nincs egyformán hatékony magatartásra vonatkozó 
jogorvoslat, vagy amennyiben az egyformán hatékony magatartásra 
vonatkozó jogorvoslat nagyobb terhet róna az érintett vállalkozásra, 
mint a szerkezeti jogorvoslat. 

 
Az EK-Szerződés 81. cikkének a „közvetlen hatását” tükröző módosítások 
A 2004. évi III. törvény előtt a versenytörvény korábbi 16. cikkének (1) bekezdése 
úgy rendelkezett, hogy amennyiben a Tisztességes Kereskedelemért Felelős Bizottság 
egy megállapodást, döntést vagy gyakorlatot az 5. cikk rendelkezéseit sértőnek 
nyilvánít, az a személy, aki e határozat közzététele után az ilyen megállapodás, döntés 
vagy gyakorlat szerinti cselekményt követ el, vétkes a cikkel ellentétben álló 
szabálysértésben. Az új 16. cikk (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 
 

„Az a személy, aki e törvény 5. és/vagy 9. cikkét és/vagy az EK-
Szerződés 81. és/vagy 82. cikkét sértő cselekményt követ el, az e 
törvénnyel ellentétben álló szabálysértésben vétkes.” 
 

Ebből következően mostantól büntető szankciók (lásd alább) szabhatók meg akár a 
Tisztességes Versenyért Felelős Hivatal vagy a Tisztességes Kereskedelemért Felelős 
Bizottság jogsértést megállapító vonatkozó határozata előtt is, annak ellenére is, ha a 
jogsértést a határozatot követően beszüntetik. 
 
Információcsere 
A 33. cikk (2) bekezdését, amely meghatározza a kereskedelemért felelős 
miniszternek azt a jogkörét, amely szerint rendeleteket hozhat a versenytörvény 
hatálya alá tartozó bizonyos ügyekben, úgy módosították, hogy az meghatározza 
többek között, hogy „a Tisztességes Versenyért Felelős Hivatal jogköre, hogy közös 
vizsgálatokat folytasson, együttműködjön és információt cseréljen más nemzeti 
versenyhatóságokkal”, valamint meghatározza „a Tisztességes Kereskedelemért 
Felelős Bizottság, az Európai Bizottság, a nemzeti bíróságok és versenyhatóságok 
közötti együttműködésre szolgáló eljárást”. 

 
Szankciók 
A versenytörvény 1995-ös beiktatása óta büntető szankciókat határoz meg 
rendelkezései megsértésének esetére. Ezek pénzbeli büntetések, és a törvény 5. 
és/vagy 9. cikkének a megsértése esetén a jogsértésért felelős vállalkozás forgalmának 
az 1 és 10 %-a közé esnek, de a bírság minimális összege 3000 máltai líra. 
 
A Tisztességes Kereskedelemért Felelős Bizottság eljárási szabályzata 
A versenytörvény mellékletét, amely a Tisztességes Kereskedelemért Felelős 
Bizottságra vonatkozó bizonyos eljárási szabályokat állapít meg, a 2004. évi III. 
törvény Málta EU-hoz való csatlakozásának a figyelembevételével szintén 
módosította. 
 
A melléklet 8. (c) szabálya az Európai Bizottságnak azzal az EK-Szerződés 81. 
és/vagy 82. cikkének az alkalmazását érintő esetekben fennálló lehetőségével 
kapcsolatos, hogy beadvánnyal élhet a Tisztességes Kereskedelemért Felelős 



Bizottság előtt lévő ügyek tárgyában, és beterjeszthet olyan iratokat és más 
bizonyítékokat, amelyek az ügy szempontjából fontosak lehetnek. Továbbá, a 13. 
szabály megfogalmazásának a módosítása révén pontosították, hogy a Tisztességes 
Kereskedelemért Felelős Bizottságnak a törvény értelmezése során az Elsőfokú 
Bíróság és az Európai Közösségek Bírósága ítéleteire valamint az Európai Bizottság 
idevágó határozataira és nyilatkozataira kell támaszkodnia, beleértve a versennyel 
kapcsolatos értelmező közleményeket és másodlagos jogalkotást. 

Hollandia 
Az Európai Közösség versenyszabályainak az alkalmazása (a versenytörvény 10. 
fejezetének 88. szakasza) 
Hollandia részéről a főigazgatót jelölték ki az 1/2003 rendeletben említett 
versenyhatóságként és a 139/2004 rendeletben említett felhatalmazott hatóságként, és 
a főigazgató gyakorolja az EK-Szerződés 83. cikkén alapuló meglévő jogköröket az 
EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az alkalmazására, valamint az EK-Szerződés 84. 
cikke szerinti meglévő jogkört a versenymegállapodások elfogadhatóságának és az 
erőfölénnyel való visszaélésnek a megállapítására a közös piacon. 

 
Szankciók / Az azokra a felekre kiszabható maximális bírság felemelése, akik 
megsértik az együttműködési kötelezettséget (a versenytörvény 69. cikke) 
A főigazgató arra a félre, aki az általános közigazgatási törvény 5:20 szakaszának (1) 
bekezdésével ellentétesen jár el, az 50. szakasz (1) bekezdésében, az 52. szakasz (1) 
bekezdésében vagy a 89g. szakasz (1) bekezdésében említett tisztviselők tekintetében 
legfeljebb 450 000 EUR összegű bírságot szabhat ki, vagy ha egy vállalkozásról vagy 
vállalkozások társulásáról van szó, és ez az összeg nagyobb, akkor a vállalkozás előző 
pénzügyi évben elért forgalmának, illetve a vállalkozások társulását alkotó 
vállalkozások előző pénzügyi évben elért együttes forgalmának az 1 %-át meg nem 
haladó bírságot szabhat ki. 

 
Egyéb kérdések 
A megállapodások bejelentési rendszerének az eltörlése (versenytörvény 17. cikk), és 
a törvényi kivételek rendszerének a bevezetése (a versenytörvény 6. cikkének (3) 
bekezdése) 
 

Ausztria 
2004-ben törvénytervezetek készültek a versenytörvény módosítása és az új 
kartelltörvény elfogadása céljából; az értékelési eljárás (nyilvános konzultáció) 
elindítását 2005 telére ütemezték. 
 
Az utolsó reformot követően, amely lényegében intézményi reform volt, az osztrák 
versenyjogot tartalmilag most szorosabb összhangba kell hozni a közösségi joggal. A 
reform középpontjában a törvényi kivételek rendszerének és a szigorúan az EK-
Szerződés 81. és 82. cikkét modellező rendelkezéseknek a bevezetése áll; a 
koronatanúi státusszal való felruházás lehetőségének a kifejezett törvényi rögzítése 
minden bizonnyal tovább fogja javítani a végrehajtás hatékonyságát.  
 

Lengyelország 



Lengyelországban a versenyszabályokat a versenyről és a fogyasztóvédelemről szóló, 
2000. december 15-i törvény (a „verseny- és fogyasztóvédelmi törvény”, a „lengyel 
versenytörvény”) határozza meg, amely 2001. április 1-jén lépett hatályba. Ez a 
törvény egyezik az uniós jogszabállyal, különösen az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkével. A verseny- és fogyasztóvédelmi törvény 5. cikke4 rendelkezik a versenyt 
korlátozó megállapodások tiltásáról, a 8. cikk pedig megtiltja a piaci erőfölénnyel 
való visszaélést. 
 
Az 5. cikkben rögzített tilalom nem alkalmazandó, ha a megállapodásban részt vevő 
felek együttes piaci részesedése horizontális megállapodások esetén nem haladja meg 
az 5 %-ot, vertikális megállapodások esetében pedig a 10 %-ot, amennyiben a 
jogsértés nem foglalta magában árak rögzítését, a termelés ellenőrzését vagy 
korlátozását, a piac felosztását vagy a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok 
feltételeinek a rögzítését. 
 
A minisztertanács a 7. cikk alapján csoportmentességi rendeleteket adhat ki. Jelenleg 
5 ilyen rendelet van hatályban. Lengyelországban soha nem létezett az egyedi 
mentességek rendszere. 
 
A lengyel versenytörvénnyel a monopóliumellenes hatóság felelősségeit a Verseny- 
és Fogyasztóvédelmi Hivatal (VFH) elnökére bízták. A hivatal elnöke 
panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indíthat magyarázó és monopóliumellenes 
eljárást. A VFH elnökének a jogköre az is, hogy elrendelje vizsgálatok folytatását. 
 
A lengyel versenyhatóság vizsgálati jogkörei 
A hivatal elnöke arra kérheti a vállalkozásokat vagy társulásaikat, hogy biztosítsanak 
minden szükséges tájékoztatást. A VFH vagy a Kereskedelmi Felügyelet 
felhatalmazott alkalmazottja (az „ellenőr”) a következőket teheti: 
• beléphet az ellenőrzött vállalkozó üzlethelyiségeibe, épületeibe, termeibe és más 

helyiségeibe valamint közlekedési eszközeibe, és kérheti a vizsgálat tárgyával 
összefüggő iratok átadását, és jegyzeteket is készíthet; 

• szóbeli magyarázatokat kérhet az ellenőrzött vállalkozótól a vizsgálat tárgya 
vonatkozásában; 

• a verseny- és fogyasztóvédelmi bíróság parancsa alapján, amelyet a hivatal 
elnökének a kérésére adnak ki, átkutathatja az üzlethelyiségeket. Az átkutatást az 
ellenőr vagy (a hivatal elnökének az útmutatása alapján) a rendőrség végezheti el; 

• lefoglalhatja azokat az iratokat, amelyek az ügyben bizonyítékként szolgálhatnak. 
 
A hivatal elnöke tanúkat is beidézhet és meghallgathat, és kihallgatásokat tarthat, 
amelyekre beidézheti a feleket és tanúkat, továbbá szakértői véleményt kérhet. 
 
Ha egy vállalkozás által a vizsgálat során szolgáltatott információk hamisak, 
félrevezetők, vagy ha a vállalkozás megtagadja a vizsgálat során a hatóság által kért 
információk benyújtását, vagy megtagadja, hogy a vizsgálat alatt együttműködjön a 
hatósággal, a hivatal elnöke 50 000 000 EUR összeghatárig terjedő bírságot szabhat ki 
az érintett vállalkozásra. 
 

                                                 
4  Ha nincs másképp megjelölve, a lengyel részben idézett összes cikk a verseny- és fogyasztóvédelmi 

törvény cikke. 



A hivatal elnöke által az eljárás során összegyűjtött információk csak a 
versenyhatóság által folytatott más eljárásokban és büntetőeljárásokban használhatók 
fel. 
 
Ha a monopóliumellenes vizsgálat megerősíti egy versenyellenes gyakorlat létezését, 
akkor a VFH elnöke a megállapodást vagy gyakorlatot tiltó és a jogsértésben részt 
vevő vállalkozókat szankcionáló határozatot fogad el (az előző gazdasági évben elért 
forgalom legfeljebb 10 %-ának megfelelő bírságok szabhatók ki). A lengyel 
versenytörvény szerint az elnök által kiadott monopóliumellenes határozatok ellen a 
Verseny- és Fogyasztóvédelmi Bíróság előtt lehet fellebbezni. 
 
A 2000. évi törvényben meghatározott, egyesülések ellenőrzésére szolgáló szabályok 
nagyon szoros összhangban állnak az EK összefonódás-ellenőrzési rendeletének a 
rendelkezéseivel. Amennyiben a egyesülésben részt vevő felek forgalma meghaladja 
az 50 000 000 eurót, a egyesülés megvalósítása előtt bejelentési kötelezettség áll fenn 
(12. cikk). A 13. cikk sorolja fel a egyesülés bejelentésére vonatkozó kötelezettség 
alóli mentességeket. Az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó lengyel szabályok a 
hatékony versenyt jelentősen akadályozó tényező próbáját alkalmazzák. Ezen 
túlmenően a lengyel versenytörvény meghatározza azokat az indokokat, amelyek 
alapján a VFH elnöke feltételhez kötött jóváhagyást adhat ki, amennyiben erre lenne 
szükség. 
 
A fő jogalkotói változtatások rövid leírása 
2004. május 1-jén hatályba lépett a verseny- és fogyasztóvédelmi törvényt módosító 
törvény. A fent említett módosításoknak a lengyel versenypolitikai szabályok uniós 
rendelkezésekkel, különösen a nemrégiben elfogadott 1/2003 rendelettel és a 
139/2004 rendelettel való összehangolása volt a célja. A kérdéses módosításokból 
kifolyólag a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (VFH) elnökét jelölték ki az EK-
Szerződés 81. és 82. cikkének az alkalmazásában illetékes versenyhatóságként. A 
lengyel jogrendszerbe az uniós jogrendszerben már létező új intézkedéseket vezettek 
be, mint pl. ideiglenes intézkedések, kötelezettségvállalások, engedékenységi politika. 
 
A lengyel versenyszabályoknak az 1/2003 rendelettel való teljes összhangba hozása 
érdekében korszerűsítették a panaszok elutasításával, az eljárások felfüggesztésével és 
az eljárások megszüntetésével kapcsolatos eljárási szabályokat. A verseny- és 
fogyasztóvédelmi törvénybe új, az információcserére, vizsgálatokra és kutatásokra 
vonatkozó rendelkezéseket is felvettek. 
 
Az erőfölény próbáját a hatékony versenyt jelentősen akadályozó tényező próbája 
váltotta fel – a 17. cikk szerint a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke 
jóváhagyja az összefonódást, ha az nem eredményezi a piaci verseny korlátozását, 
különösen piaci erőfölény létrehozása vagy megerősítése révén. A 13. cikk (2) 
bekezdését az uniós és OECD-intézmények ajánlásait és észrevételeit követve 
eltávolították a lengyel versenytörvényből. Ez kimondta, hogy a vállalkozás nem 
köteles bejelenteni a egyesülést, ha a felek együttes piaci részesedése nem haladja 
meg a 20 %-ot. A törvényből kivett másik rendelkezés a 94. cikk (4) bekezdése volt, 
ami azt jelenti, hogy 2004. május 1-jétől nincs lehetőség a lengyel jogban a egyesülés 
utólagos bejelentésére. 
 



A versenyügyekkel kapcsolatos bírósági eljárások tekintetében: 
• a versenyügyek esetében egy további bírósági fokot vezettek be – a Verseny- és 

Fogyasztóvédelmi Bíróság ítéletei ellen mostantól, a polgárjogi eljárási 
törvénykönyv módosításának 2004. augusztus 18-i hatálybalépése óta a 
fellebbviteli bíróságnál lehet fellebbezni (a felek korábban csak a Legfelsőbb 
Bírósághoz fordulhattak a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Bíróság ítéleteinek a 
megsemmisítéséért); 

• a polgárjogi eljárási törvénykönyv módosítását követően, amelyet 2004. május 1-
je óta alkalmaznak, a lengyel jogrendszer rendelkezik az amicus curiae eljárásról 
versenyügyekben. 

 
Kijelölt versenyhatóságok 
2004. május 1-je óta a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnökét bízták meg az 
EK-Szerződés 81. és 82. cikkének a végrehajtásával. E kijelölés alapját a lengyel 
versenytörvény 24. cikkének az (1a) bekezdése határozza meg. 
 
Engedékenységi politika 
A lengyel versenytörvény módosításába új rendelkezéseket vezettek be az olyan 
vállalkozásokkal szembeni engedékeny bánásmódról, amelyek információkat 
szolgáltatnak egy kartellre vonatkozóan (103a. és 103b. cikk). Az a kartellben részt 
vevő vállalkozás, amely elsőként nyújt be a versenyhatóságnak egy kartellügyben 
való eljárás elindításához elégséges információkat vagy egy kartell létezésére 
vonatkozó határozat elfogadását lehetővé tevő bizonyítékokat, teljes mentességet 
kaphat a bírságolás alól – bizonyos feltételek teljesülése esetén (együttműködés a 
vizsgálat alatt, azonnali tartózkodás a kartellben való részvételtől, a kérelmező nem 
lehet a kartell kezdeményezője vagy felbujtója, a kérelmező által benyújtott 
információk vagy bizonyítékok még nem állhattak a hatóság rendelkezésére). A 
lengyel engedékenységi politika keretében lehetséges a bírság csökkentése a 
kartellben részt vevő olyan vállalkozások esetében, amelyek bizonyítékkal szolgálnak 
a VFH elnökének egy kartell létezéséről, de nem teljesítik a teljes mentesség 
megszerzéséhez szükséges összes feltételt. Az engedékenységi politika alkalmazása 
iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárások szabályait a 2004. május 18-i 
minisztertanácsi rendelet határozza meg, amely 2004. június 22-én lépett hatályba. 
 
Vizsgálatok 
A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke az 1/2003 rendelet 22. cikkének 
megfelelően felhatalmazhatja a nemzeti versenyhatóság alkalmazottját a vizsgálatban 
való részvételre. 
 
2004. május 1-jétől, a verseny- és fogyasztóvédelmi törvény 61a. cikke alapján a 
lengyel versenyhatóság külön vizsgálat megkezdése nélkül átkutatást is magában 
foglaló ellenőrzéseket tarthat, ha a vállalkozás ellenáll a Bizottság vagy a nemzeti 
versenyhatóság által az 1/2003 rendelet vagy a 139/2004 rendelet alapján folytatott 
ellenőrzésnek. Ellenőrzéseket folytathat külön eljárás elindítása nélkül az 1/2003 
rendelet 22. cikkének és a 139/2004 rendelet 12. cikkének az alkalmazásakor is. 
 
A verseny- és fogyasztóvédelmi törvény újonnan elfogadott 58.1a cikke kimondja, 
hogy sürgős esetben, súlyos jogsértés megalapozott gyanúja esetén az ellenőrzésre 
vonatkozó bírósági végzés az eljárás lengyel versenyhatóság általi hivatalos elindítása 
előtt is kiadható. 



 
Az ellenőrzésekre és kutatásokra vonatkozó szabályok újbóli elfogadásának az volt az 
értelme, hogy a lengyel versenyhatóságnak hatékonyabb eszközök álljanak 
rendelkezésére a tényfeltáró folyamatban – ezért bővítették ki a kutatás tárgyát képező 
iratok és nem üzleti jellegű helyszínek felsorolását. 
 
Amicus curiae 
A lengyel versenytörvény 2004-es módosítása bevezette az amicus curiae eljárást a 
lengyel jogrendszerbe. A polgári jogi eljárási törvénykönyv 479.6a cikke lehetővé 
teszi, hogy az illetékes versenyhatóságok írásbeli vagy szóbeli észrevételeket 
tegyenek az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az alkalmazásával kapcsolatos 
ügyekben. 
 
Információcsere 
A lengyel jognak az 1/2003 rendeletben szereplő, információcserére vonatkozó 
rendelkezésekkel való összehangolása érdekében módosították a 65. cikket – 
kiegészítették a (3) bekezdéssel, amely szerint megengedett a Verseny- és 
Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke által az eljárások során összegyűjtött információk 
felhasználása (az 1/2003 rendelet alapján). A VFH-hoz az 1/2003 rendelet 12. cikke 
alapján beérkező információk csak azokra a feltételekre tekintettel használhatók fel az 
eljárások alatt, amelyekkel azokat továbbították, beleértve a szankcionálástól való 
eltekintésre vonatkozó kötelezettséget. 
 
Iratbetekintés 
2004. május 1-je óta indokolható az iratbetekintési jog korlátozása; nem csak az üzleti 
titkok és más törvényesen védett titkok kiszolgáltatásának a kockázatával, hanem a 
verseny- és fogyasztóvédelmi törvény 62. cikkének a módosításából következően a 
közérdek védelmének a szükségességével is. Ez a korlátozás bárkire vonatkozhat, 
nem csak az eljárásban részt vevő felekre. 
 
Új eljárási szabályok 
A versenyügyek vizsgálatát az elindításukat követően 5 hónapon belül kell befejezni 
(korábban ez 4 hónap volt). A Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elnöke 
beszünteti az eljárást vagy elutasítja a panaszt, ha az üggyel az Európai Bizottság 
foglalkozik. Ha egy másik tagállam versenyhatósága foglalkozik az üggyel, akkor a 
hivatal elnöke beszüntetheti vagy felfüggesztheti az eljárást, vagy elutasíthatja a 
panaszt. 
 
Szankciók 
Azt a rendelkezést, amely szerint a versenyszabályokat Lengyelországban megsértő 
vállalkozásra kiszabható bírság összege nem haladhatja meg az 5 000 000 eurót, a fent 
említett módosítással megszüntették. 2004. május 1-jétől a lényegi versenyszabályok 
megszegése miatt kiszabott szankciókat kizárólag a vállalkozás előző gazdasági évben 
elért forgalma alapján számítják ki (a bírságok felső összeghatára a forgalom 10 %-a). 
Ez azt jelenti, hogy a vállalkozóra kiszabott bírság messze meghaladhatja a lengyel 
versenytörvény előző változatában szereplő 5 000 000 eurós felső határt. 
 

Portugália 
2004-ben nem került sor a portugál versenyszabályok jogalkotói változtatására. 



 

Szlovénia 
Az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének az Európai Unión belüli alkalmazásával 
kapcsolatos új rendszer bizonyos kiigazítást tett szükségessé nemzeti szinten 
Szlovéniában, főként az eljárási ügyeket illetően. 2004 folyamán módosításokat 
kellett elvégezni a PRCA-ban5 az 1/2003 rendelet alapján. Eltörölték a 
megállapodások bejelentésének rendszerét, és bevezették a törvényi kivételek 
rendszerét. A közelmúltbeli módosítások szerint az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének 
az alkalmazása céljából a Versenyvédelmi Hivatalt jelölték ki versenyhatóságként. 
Ezen túlmenően néhány új határozattípust vezettek be, közöttük a 
kötelezettségvállalási határozatokat.  

 

Szlovákia 
A Szlovák Köztársaság Monopóliumellenes Hivatala előkészítette a verseny 
védelméről szóló 136/2001 Coll. törvény módosítását, vagyis a 204/2004 törvényt, 
amely 2004. május 1-jén lépett hatályba, és a következő változásokat vezette be: 
 
Engedékenységi politika 
A törvény módosítása kiterjesztette az engedékenységi politika kihasználásának a 
lehetőségét, és a törvény két önálló rendelkezésében két különböző helyzetet 
különböztet meg – a bírság elengedését és az 50 %-kal csökkentett bírság kiszabását. 
Meghatározták a rendelkezés végrehajtásának feltételeit. Csak két feltétel szükséges a 
versenyt korlátozó horizontális megállapodásban részt vevő vállalkozásra kiszabott 
bírság 50 %-os csökkentésének az alkalmazásához: 

a) a vállalkozás saját kezdeményezésére jelentős bizonyítékokkal szolgál, amelyek 
a már a hivatal rendelkezésére álló információkkal és iratokkal együtt lehetővé 
teszik a hivatal számára a 4. cikk vagy speciális jogszabály szerinti tilalom 
megszegésének a bizonyítását; 
b) a vállalkozás legkésőbb az a) pont szerinti bizonyíték szolgáltatásakor 
beszünteti a versenyt korlátozó megállapodásban való részvételét. 
 

A hivatal várakozásai szerint a változások egyszerűsíteni fogják az engedékenységi 
politika gyakorlati alkalmazását.  
 
Ellenőrzések 
A módosítások az 1/2003 rendelet alapján bevezették annak a lehetőségét, hogy a 
vállalkozások magánhelyiségeiben folytassanak le ellenőrzéseket; mind a hivatal, 
mind a Bizottság esetében a bíróság jóváhagyása alapján. A hivatal új hatásköre, hogy 
a tervezet bíróságnak történő benyújtásával ellenőrzési engedélyt adathat ki. Az 
ellenőrzés megvalósításakor a hivatal alkalmazottait megillető jogokat kibővítették: 

a) lepecsételhetik az információkat és dokumentumokat, illetve meghatározott 
időre, a hivatal számára az ellenőrzés lefolytatásához szükséges mértékben 
lepecsételhetik azokat az épületeket és üzlethelyiségeket, amelyekben az 
ellenőrzést végrehajtják;  

                                                 
5  A verseny korlátozásának a megelőzéséről szóló törvény (a Szlovén Köztársaság hivatalos 

közlönye, 56/1999 és 37/2004 szám). 



b) a szükséges időre elvihetik az információkat és iratokat, hogy másolatokat 
készítsenek vagy hozzáférjenek az információkhoz – ha a hivatal az ellenőrzés 
során, elsősorban műszaki okból, nem képes hozzáférni az információkhoz vagy 
másolatokat készíteni a dokumentumokról. A hivatal erről jegyzőkönyv 
formájában feljegyzést készít. 

 
Miután azt sikertelenül kérték, a hivatal alkalmazottai jogosultak arra, hogy minden 
épületbe, helyiségbe és közlekedési eszközbe kényszerrel belépjenek. Az ellenőrzés 
alatt a hivatal alkalmazottai jogosultak arra, hogy miután sikertelenül kértek 
információkat és iratokat, ellenőrizzék az épületeket, helyiségeket és közlekedési 
eszközöket, és kényszerrel hozzáférjenek az információkhoz és iratokhoz az ellenállás 
vagy a létrehozott akadály leépítésével. A hivatalnak jogában áll, hogy más 
személyeket hívjon meg, akik képesek biztosítani az akadály elhárítását. A hivatal 
erről jegyzőkönyv formájában feljegyzést készít. 
 
Amicus curiae 
A polgári bírósági szabályt is módosította a 204/2004 Coll. törvény, amely szerint a 
Bizottság és a hivatal a per tárgyához közvetlenül kapcsolódó jogi tényekre vonatkozó 
írásbeli nyilatkozatokat nyújthat be, amennyiben a bíróság a speciális rendelet 
rendelkezését hajtja végre. A bíróság helyt adhat a Bizottság vagy a hivatal szóbeli 
nyilatkozatra vonatkozó kérésének. 
 
A bíróság a kérdéses nyilatkozat elkészítése céljából köteles lehetővé tenni a 
Bizottság és a hivatal számára, hogy megtekintsék az aktát és kivonatokat vagy 
másolatokat készítsenek belőle. A bíróság a Bizottság és a hivatal kérésére köteles a 
tárggyal kapcsolatos bármely irat másolatát átadni, amely a nyilatkozat elkészítéséhez 
szükséges. 
 
Információcsere 
Mivel a Bizottság és az Európai Bíróság tájékoztatásának a kötelezettsége közvetlenül 
következik az EK-Szerződésből és az 1/2003 rendeletből, a törvénybe nem iktattak 
információcserével kapcsolatos rendelkezést. 
 
Kijelölt versenyhatóságok 
A versenyvédelmi törvény módosítása több jelentős módosítást vezetett be ezen a 
területen. 
 
A törvény 22. cikke (1) bekezdésének b) pontja biztosítja a hivatal számára azt az 
általános jogot, hogy határozatot adjon ki, miszerint a vállalkozás magatartása vagy 
tevékenysége a versenyvédelmi törvény szerint (nemzeti jogszabály) vagy a speciális 
jogszabály szerint (EK-Szerződés, 81. és 82. cikk) tiltott; határoz az ilyen 
magatartástól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség és a törvénytelen állapot 
orvoslására vonatkozó kötelezettség megszabásáról. Ez azt jelenti, hogy a hivatal 
illetékes abban, hogy az európai versenyjog megszegése esetén eljárást folytasson le. 
 
A törvény módosítása ugyanakkor meghatározta, hogy a versenyvédelmi törvény 
eljárási rendelkezéseit és a bírság kiszabását lehetővé tevő rendelkezést (a törvény 
22–40. cikkei) egyaránt alkalmazni kell a hivatal eljárására akkor is, ha a hivatal a 
speciális jogszabályból (1/2003 rendelet) kifolyólag értékeli vállalkozások 
tevékenységeit és cselekményeit. 



 
Szankciók 
Az említett módosítás több jelentős változtatást vezetett be a bírságok kiszabása és 
összegük szempontjából. Mindenekelőtt jelentősen kiterjesztették a vállalkozások 
szankcionálásának a lehetőségét, ha nem teljesítik a hivatal határozatát. A hivatal a 
vállalkozás forgalmának a 10 %-áig terjedő bírságot szabhat ki arra a vállalkozásra, 
amely nem teljesít egy feltételt, amely megszeg valamely hivatali határozatban 
megszabott kötelezettséget vagy kötelezettségvállalást, amely nem teljesíti a hivatal 
határozatát, vagy amely megszegi valamely összefonódásból eredő jogok és 
kötelezettségek gyakorlásának a tilalmát, kivéve akkor, ha a hivatal mentességet 
adott.  
 
Szintén új lehetőség, hogy 2 000 000 SKK (hozzávetőlegesen 50 000 EUR) összegig 
terjedő bírság szabható ki azokra az állami közigazgatási hatóságokra, amelyek az 
állami közigazgatási feladatok ellátása során, azokra a helyi önkormányzatokra, 
amelyek a helyi önkormányzati feladatok és a rájuk ruházott állami közigazgatási 
feladatok ellátása során, illetve azokra a különleges érdekű szervekre, amelyek a rájuk 
ruházott állami közigazgatási feladatok ellátása során bizonyos vállalkozásokat 
nyilvánvaló támogatásban és előnyben részesítenek vagy egyébként korlátozzák a 
versenyt. A módosítás előtt csak arra volt lehetőség, hogy figyelmeztessék a hatóságot 
vagy jogorvoslatot kérjenek, és tájékoztassák a felettes hatóságot. 

A hivatal 5 000 000 SKK-ig (körülbelül 125 000 EUR) terjedő bírságot szabhat ki 
arra a vállalkozásra vagy jogi személyre, amely nem teljesíti azt a kötelezettségét, 
amely szerint a meghatározott határidőn belül be kell nyújtania a Hivatalnak a kért 
iratokat és információkat, vagy hamis vagy hiányos iratokat vagy információkat nyújt 
be, avagy nem teszi lehetővé ezeknek a megvizsgálását vagy az üzlethelyiségeibe és 
más helyiségeibe való belépést. Az engedékenységi politika változásai szintén a 
szankcionálási politika változásai közé sorolhatók. 

Egyéb kérdések 
A hivatal az 1/2003 rendelettel összhangban beszüntetheti az erőfölénnyel való 
visszaélés vagy a versenyt korlátozó megállapodások tárgyában folytatott eljárást 
olyan határozattal, amely előírja a vállalkozásnak, hogy teljesítse a vállalkozás által a 
lehetséges versenykorlátozások megszüntetése céljából a hivatalnak benyújtott 
kötelezettségvállalásokat. A hivatal ilyen határozatot meghatározott időtartamra adhat 
ki.  

A hivatal ezt a határozatot saját kezdeményezésére módosíthatja vagy megmásíthatja, 
ha:  
a) a határozat kiadása után lényegesen megváltoztak azok a körülmények, amelyek 
döntően befolyásolták a határozat kiadását;  
b) a vállalkozás nem teljesíti a hivatal határozatában előírt kötelezettségvállalásokat; 
vagy 
c) a vállalkozás által szolgáltatott információk, amelyek döntően befolyásolták a 
határozat kiadását, hiányosak vagy hamisak voltak. 

Finnország 



A versenykorlátozásokról szóló finn törvényt (versenytörvény) módosító kormányzati 
törvényjavaslatot 2004. február 19-én terjesztették a parlament elé. A módosított 
versenytörvényt 2004. május 1-je óta hajtják végre. A versenytörvény változásai 
nagyrészt az EK-versenyszabályok végrehajtási rendszerének a reformjából 
következnek. A harmonizáció többnyire az áruszállítási megállapodásokkal 
kapcsolatos versenykorlátozások értékelését érinti. A harmonizáció a tilalmi elv 
hatókörének a kiterjesztését is maga után vonja a finn versenyjogban.  
 
A versenytörvény jelenleg az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének megfelelő 
szabályokat tartalmaz. Az EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdéséhez hasonlóan, az 
új 4. cikk tiltja a megállapodásokon alapuló versenykorlátozásokat. A 6. cikk az EK-
Szerződés 82. cikkéhez hasonlóan tiltja az erőfölénnyel való visszaélést. A 4. cikk a 
versenytársak közötti horizontális megállapodásokra és a szállítási és forgalmazási 
megállapodásokkal kapcsolatos vertikális megállapodásokra egyaránt vonatkozik. 
Továbbá, a 4. cikk lép a viszonteladási árak fenntartásának tiltásáról szóló korábbi 
cikk és a korábban a szállítási és forgalmazási megállapodásokra alkalmazott 9. cikk 
helyébe. A viszonteladási árak fenntartásának tilalma ellenére, a szállítási és 
forgalmazási megállapodásokkal kapcsolatos versenykorlátozások megengedettek 
voltak, ha nem gyakoroltak káros hatást a versenyre. Mostantól az elosztási 
csatornákkal kapcsolatos összes versenykorlátozás a 4. cikkben rögzített tilalmi elv 
hatálya alá tartozik, és a versenytörvény 5. cikke tartalmazza az EK-Szerződés 81. 
cikke (3) bekezdésének megfelelő törvényi kivételeket. A reform részeként eltörölték 
a nemzeti mentességi és nemleges megállapítási rendszert, és áttértek a törvényben 
foglalt mentességi szabály közvetlen alkalmazására. Mivel a versenytörvényt az uniós 
versenyszabályokkal összehangoltan alkalmazzák, értelmezési útmutatásként a 
Bizottság de minimis közleményére valamint a Bizottság csoportmentességi 
rendeleteire és a kapcsolódó közleményekre hagyatkoznak. 
 
A reform keretében átdolgozták a jogsértési bírságok nagyságára vonatkozó 
rendelkezéseket is, és bevezették a kartellügyekben a bírságtól való eltekintés 
rendszerét is. A kartell létezését feltáró első vállalat a 9. cikk alapján mentességet kap 
az esetleges bírság alól, ha a vállalat: 1. olyan információkat szolgáltat egy 
versenykorlátozásról a Finn Versenyhatóságnak, amely lehetővé teszi számára, hogy 
beavatkozzon a korlátozásba; 2. az információt azt megelőzően szolgáltatja, hogy a 
Finn Versenyhatóság azt más forrásból megszerezné; 3. átadja a Finn 
Versenyhatóságnak a birtokában lévő összes információt és dokumentumot; 4. 
együttműködik a Finn Versenyhatósággal a versenykorlátozás teljes kivizsgálása 
során; és 5. beszüntette vagy beszünteti részvételét a korlátozásban, amint benyújtotta 
az információkat. Ha teljesülnek ezek a feltételek, a Finn Versenyhatóság nem tehet 
javaslatot a Piaci Bíróságnak arra vonatkozóan, hogy szabjon ki a kérdéses vállalatra 
versenyjog megsértése miatt bírságot. A kartellt felfedő első tag így mentességet kap 
a bírság alól. Csak egyetlen kartelltag kaphat mentességet. A többi kartelltagra kirótt 
bírságok szintén csökkenthetők az új 8. cikk alapján, ha lényeges segítséget nyújtanak 
a Finn Versenyhatóságnak a kartell vizsgálata során. A 8. cikk alapján a bírságok 
csökkentése és a bírságtól való eltekintés minden versenykorlátozás tekintetében 
lehetséges. A bírság maximális összege nem haladhatja meg az érintett gazdasági 
vállalkozás vagy gazdasági vállalkozásokból álló társulás által az előző évben elért 
teljes forgalom 10 %-át. 
 



A kijelölt nemzeti versenyhatóságok a Finn Versenyhatóság és a Piaci Bíróság. A 
reform keretében módosították a versenyhatóságok hatásköreit. A tiltott gyakorlat 
beszüntetésére vonatkozó határozatot most a Finn Versenyhatóság hozhatja meg, nem 
pedig a Piaci Bíróság. A Finn Versenyhatóság határozatai ellen a Piaci Bíróságnál 
lehet fellebbezni, és a bíróság hatásköre, hogy a versenyjog megsértése miatt bírságot 
szabjon ki. A Piaci Bíróság határozatai ellen a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságnál 
lehet fellebbezni. A nem üzleti jellegű helyiségek ellenőrzését elrendelő bizottsági 
határozat engedélyezése a Piaci Bíróság feladata. A Finn Versenyhatóság rendelkezik 
a szükséges jogkörökkel ahhoz, hogy segíteni tudja a Bizottságot. 
 

Svédország 
A svéd jogszabályt 2004. július 1-jén igazították az 1/2003 rendelethez. Az 
alábbiakban felsoroljuk a svéd versenytörvény 1/2003 rendelettel összefüggő fő 
változásait.  
 
A bírósági tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés érdekében egy rendeletet 
adtak ki, amely kimondja a következőket: „Amikor egy általános bíróság vagy a Piaci 
Bíróság az EK-Szerződés 81. vagy 82. cikkének az alkalmazásával kapcsolatos 
ítéletet vagy jogerős határozatot hoz, ugyanazon a napon elküldik a 
versenyhatóságnak az ítélet vagy határozat másolatát.” 
 
A svéd versenytörvényben is végeztek változtatásokat a nemzeti szabályok új uniós 
alkalmazási rendszerhez való kiigazítása érdekében. A vállalkozások a továbbiakban 
nem kaphatnak a svéd versenyhatóságtól nemleges megállapítást vagy mentességet 
megállapodásaik és gyakorlataik tekintetében. Annak a lehetőségét, hogy a 
versenyhatóság egyedi mentességet adjon, a vállalkozások közötti versenyellenes 
együttműködés tilalma alóli „törvényi kivételek” váltották fel, a benne szereplő 
feltételek teljesülése esetén. A nemzeti jog alapján 2004. július 1-je előtt kiadott 
nemleges megállapítások továbbra is érvényben maradnak. A versenyhatóság által a 
nemzeti jog alapján 2004. július 1. előtt hozott mentességi határozatok a határozatban 
megjelölt napig érvényben maradnak. A nemzeti csoportmentességi rendszert további 
értesítésig fenn fogják tartani. 
 
Versenyhatóságok 
A kormány határozza meg, hogy mely bíróságok és más hatóságok az 1/2003 rendelet 
szerinti versenyhatóságok, ha ezt e törvény nem rögzíti (a versenytörvény 5. cikke). 
 
Információszolgáltatási kötelezettség és vizsgálatok a versenytörvény 45. cikkének (1) 
bekezdése szerint 
A svéd versenytörvény 45. cikkének (1) bekezdésében a vállalkozások tekintetében 
meghatározott kötelezettségeket kiterjesztették, és azokra a helyzetekre is érvényesek, 
amikor a svéd versenyhatóság egy másik európai uniós tagállam versenyhatóságának 
a kérésére folytat vizsgálatot (a versenytörvény 45. cikkének (2) bekezdése). 
 
Ellenőrzések kérelmezése 
A svéd versenyhatóság kérelme alapján a Stockholmi Városi Bíróság határozhat arról, 
hogy a hatóság ellenőrzést hajthat végre a vállalkozás üzlethelyiségeiben annak 
megállapítása céljából, hogy az megsértette-e a 6. vagy 19. cikkben, vagy az EK-
Szerződés 81. vagy 82. cikkében (a svéd versenytörvény 47. cikkének (1) bekezdése) 



foglalt tilalmak valamelyikét. Az első bekezdés érvényes arra a kérelemre is, amelyet 
a svéd versenyhatóság egy másik európai uniós tagállam versenyhatóságának a 
kérésére nyújt be (a svéd versenytörvény 47. cikkének (2) bekezdése). 
 
Előzetes jóváhagyás 
Az 1/2003 rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyással 
kapcsolatos kérdéseket a svéd versenyhatóság kérésére a Stockholmi Városi Bíróság 
vizsgálja meg (a versenytörvény 53a. cikke). 
 
Az 1/2003 rendelet 15. cikkének az alkalmazása 
Az Európai Bizottság vagy a svéd versenyhatóság által az 1/2003 rendelet 15. 
cikkének az alkalmazása során benyújtott észrevételeket a bíróság a felek kérése 
nélkül figyelembe veheti. A feleknek lehetőséget kell adni arra, hogy erre 
vonatkozóan észrevételeket tegyenek (a versenytörvény 70. cikke). 

 

Egyesült Királyság 
2004-ben fontos változtatásokat hajtottak végre az 1998-as versenytörvényben, 
amelyeknek az volt a céljuk, hogy felruházzák a Tisztességes Kereskedelemért 
Felelős Hivatalt (Office of Fair Trading – OFT) és a többi egyesült királyságbeli 
nemzeti versenyhatóságot6 (a továbbiakban az „OFT” kifejezés magában foglalja az 
összes egyesült királyságbeli nemzeti versenyhivatalt saját ágazata vonatkozásában) 
az ahhoz szükséges jogkörökkel, hogy hatékonyan működhessenek a korszerűsítést 
követő időszakban, és hogy megfelelően összhangba hozzák a belföldi versenyjog 
szempontjait a korszerűsítés utáni uniós rendszerrel.  
 
E változások közé tartozik az 1998-as versenytörvény bejelentési rendelkezéseinek a 
hatályon kívül helyezése, amelyek érvényességük idején lehetővé tették a 
vállalkozásoknak, hogy határozat meghozatalát kérelmezzék arra vonatkozóan, hogy 
megsértették-e vagy sem a (81. cikk mintájára készült) I. fejezet vagy a (82. cikk 
mintájára készült) II. fejezet tilalmait. 
 
Az 1998-as versenytörvénynek az OFT vizsgálati jogköreihez kapcsolódó részeit úgy 
módosították, hogy lehetővé tették e jogköröknek a 81. cikkel/82. cikkel kapcsolatos 
vizsgálatokkal összefüggő felhasználását. Az 1998-as versenytörvényt új 
rendelkezésekkel egészítették ki, amelyek lehetővé teszik az OFT számára, hogy az 
Európai Bizottság nevében a 21. cikk (3) bekezdésével összefüggő ellenőrzések 
céljából végzésért folyamodjon, valamint lehetővé teszik az OFT számára, hogy az 
Európai Bizottság nevében a 22. cikk (2) bekezdésével összefüggő vizsgálatokat 
folytasson és más nemzeti versenyhatóságok nevében a 22. cikk (1) bekezdésével 
összefüggő vizsgálatokat folytasson. Az egyesült királyságbeli nemzeti 
versenyhatóságok szintén utasításokat adhatnak ki és pénzbírságokat szabhatnak ki a 
81. és 82. cikk megsértése miatt. Az I. fejezet és a II. fejezet megsértésére vonatkozó 

                                                 
6  Azaz a Távközlési Hivatal (Office of Communications), a Gáz- és Villamosenergia-piaci Hatóság 

(Gas and Electricity Markets Authority), az Észak-Írországi Energiaipari Szabályozásért Felelős 
Hatóság (Northern Ireland Authority for Energy Regulation), a Vízügyi Szolgálat főigazgatója 
(Director General for Water Services), a Vasúti Szabályozási Hivatal (Office of Rail Regulation) és 
a Polgári Repülésügyi Hatóság (Civil Aviation Authority). Mindezek a szabályozó hatóságok 
rendelkeznek azzal a jogkörrel, hogy az OFT mellett alkalmazzák az 1998-as versenytörvényt és a 
81. és 82. cikket az általuk szabályozott ágazatokban. 



határozatokon túlmenően a 81. cikk és a 82. cikk megsértésére vonatkozó határozatok 
ellen is a Versenyjogi Fellebbviteli Tanácshoz (Competition Appeal Tribunal) lehet 
fellebbezni. 
 
Az 1998-as versenytörvény módosítása azt is lehetővé teszi az OFT számára, hogy az 
I. fejezettel/II. fejezettel és a 81. cikkel/82. cikkel összefüggő ügyekben egyaránt 
kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat fogadjon el.  
 
Kiigazították a maximális pénzbeli büntetést is, amely az I. fejezet/II. fejezet és a 81. 
cikk/82. cikk tilalmainak a megsértése esetén kiszabható. Korábban a maximálisan 
kiszabható pénzbírság a vállalkozásnak a jogsértést megelőző legfeljebb három üzleti 
évben elért egyesült királyságbeli forgalmának a 10 %-a volt (a jogsértés 
időtartamától függően). A most kiszabható maximális büntetés az I. fejezet/II. fejezet 
és a 81. cikk/82. cikk megsértésére vonatkozó határozatot megelőző üzleti évben 
világszerte elért forgalom 10 %-a.  
 
Az Egyesült Királyság engedékenységi politikáját kibővítették, hogy lehetővé tegye 
az OFT számára, hogy a megfelelő esetekben a 81. cikkel valamint az I. fejezettel 
összefüggő ügyekben engedékenységet tanúsítson. 
 
Az OFT 2004 decemberében 12 iránymutatást és 2 törvényi útmutató-sorozatot is 
kiadott, amely magyarázattal szolgál többek között arra vonatkozóan, hogy az OFT 
várakozásai szerint hogyan fog működni az Egyesült Királyságban a korszerűsítést 
követő időszakban az I. fejezet és a II. fejezet szerinti tilalom és a 81. cikk és a 82. 
cikk. 



 
1.2.  Az EK versenyszabályainak a nemzeti versenyhatóságok általi végrehajtása 

Az e részben szereplő határozatok az EK-Szerződés 81. és 82. cikkét alkalmazó 
nemzeti versenyhatóságok által 2004-ben hozott és beterjesztett határozatok. 2004-
ben az Európai Bizottságot 33 határozatról tájékoztatták, amelyeket az 1/2003 
rendelet 11. cikkének a (4) bekezdése alapján terveznek meghozni. Ezek közül 2004-
ben nem mindegyik esetben jutottak el a határozat meghozataláig, és ezért ezekről az 
alábbi szöveg nem számol be.  

Dánia 
A dán Versenytanács 2004. szeptember 29-én határozatot fogadott el a Post Danmark 
A/S által a címzett nélküli küldemények és helyi hetilapok terjesztési piacán 
elkövetett erőfölénnyel való állítólagos visszaélés ügyében. A Versenytanács 
megállapította, hogy a Post Danmark a diszkriminatív árak alkalmazásával 
megsértette az EK-Szerződés 82. cikkét és a dán versenytörvény 11. szakaszának (1) 
bekezdését. 
 
A dán Versenytanács 2004. november 24-én határozatot fogadott el, amelyben 
megállapította, hogy a Post Danmark A/S nem élt vissza erőfölényével a címzett 
nélküli küldemények és helyi hetilapok terjesztési piacán felfaló árképzés 
alkalmazásával. 
 

Németország 
A beszámolási időszak alatt a Szövetségi Kartellhivatal a következő esetekben 
alkalmazta az EK versenyszabályait: 
 
(1) Előregyártott betontermékeket előállító kis- és középvállalkozások egy kartell 

megalakítását jelentették be Északnyugat-Németországban. A megállapodás 
megvizsgálását követően a Szövetségi Kartellhivatal arra a következtetésre jutott, 
hogy a kartell a szomszédos Hollandiában is érezteti hatásait, és hogy a 
szerződéses rendelkezések olyan, különösen súlyos korlátozásokat tartalmaznak, 
amelyek nem tartoznak az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a hatálya alá. 
A bejelentett kartellt emiatt megtiltották. A határozat ellen fellebbezést nyújtottak 
be.  

(2) Miután bejelentették egy racionalizációs kartell időtartamának a 
meghosszabbítását, amely 2005 szeptemberéig kapott mentességet, a Szövetségi 
Kartellhivatal tájékoztatta a kartellben részt vevő, beton útburkolókőgyártó- 
cégeket a megállapodásban megállapított ár- és kontingensszabályoknak az EK-
Szerződés 81. cikkével való összeegyeztethetőségével kapcsolatos aggályairól. A 
bejelentést ennek megfelelően visszavonták.  

(3) Lemondtak egy javaslatról, amely a Henkel KgaA és a US Lord Corporation 
közötti 50:50 arányú közös vállalat létrehozására irányult a kötőanyagok és 
bevonatok területén, miután a Szövetségi Kartellhivatal közölte trösztellenes 
aggályait. A szándékolt műveletet meg kellett volna tiltani, mivel sértette a GWB 
1. cikkét és az EK-Szerződés 81. cikkét. 



(4) A Szövetségi Kartellhivatal többek között az EK-Szerződés 81. cikkével való 
összeegyeztethetőségük tekintetében is megvizsgálta az Acrylwanne e.V. 
minőségbiztosítási szerv öntött szaniterakrilból készült lapokra és akrilkádakra 
vonatkozó minőségi és ellenőrzési rendelkezéseit. Kifogást emeltek egy 
rendelkezés ellen, amelynek alapján csak az öntött akrilt gyártó vállalatok 
válhattak a minőségbiztosítási szerv tagjaivá. Mivel a vonatkozó minőségi címke 
hiányában ez idáig semmilyen, a műanyagkádak értékesítésének a piaci sikerére 
gyakorolt jelentős hatás nem volt észrevehető, végül nem szabtak meg tiltást a 
minőségi rendelkezések további alkalmazása tekintetében.  

(5) A POZ-módszer (készpénzmentes fizetési mód az értékesítési pontokon lévő 
termináloknál az „ec-kártya” használatával) 2005. július 1-jei megszüntetésének a 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban a Szövetségi Kartellhivatal befolyását latba 
vetve elérte a határidő 2006. december 31-ig való meghosszabbítását. A 
bejelentést többek között az EK-Szerződés 81. cikkének a fényében is 
megvizsgálták. 

(6) A Szövetségi Kartellhivatal megszüntetett egy, napágyakat forgalmazó vállalat 
elleni, az EK-Szerződés 81. cikkének a megsértése miatt folyó eljárást. A 
marketingvállalat és szállítói közötti megállapodásban szereplő jogsértő 
záradékokat módosították.  

(7) Egy háztartási termékek területén kötött beszerzési együttműködési megállapodás, 
amelyet egy EK-Szerződés 81. cikke alá tartozó egyesülések ellenőrzése alóli 
mentesség kapcsán alaposan átvizsgáltak, a Szövetségi Kartellhivatal véleménye 
szerint megfelelt az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdése feltételeinek.  

(8) A Szövetségi Kartellhivatal az EK-Szerződés 81. cikkével való 
összeegyeztethetőségének az értékelése érdekében megvizsgált egy buszvállalatok 
közötti együttműködési megállapodást, amelyet abból a célból kötöttek, hogy 
végrehajtsák a személyszállításról szóló törvény szerinti felelős hatóságok 
utasításait, és pályázati felhívásokban vegyenek részt a helyi utasszállítás 
területén. A Szövetségi Kartellhivatal véleménye szerint teljesültek az EK-
Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a feltételei.  

(9) A tejtermékek és egyéb élelmiszerek nagykereskedelmi szállítása területén, az 
úgynevezett out-of-house piacon létrejött marketing-együttműködést tisztázták az 
egyesülés ellenőrzésének szempontból. Az együttműködési szempontok vizsgálata 
a Szövetségi Kartellhivatal véleménye szerint azt mutatta, hogy az együttműködés 
teljesíti az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a feltételeit. 

(10) A Fleurop szövetség által létrehozott racionalizációs kartellt megvizsgálták az 
európai joggal (EK-Szerződés 81. cikk) való összeegyeztethetősége 
szempontjából. Amíg a Fleurop AG továbbra is megfelel a belföldi versenyjogban 
meghatározott mentességi feltételeknek, a Szövetségi Kartellhivatal azt 
feltételezve jár el, hogy tevékenységei nem tesznek szükségessé az európai 
versenyjog szerinti végrehajtási intézkedést.  

(11) A Szövetségi Kartellhivatal több, egymással versenyző postai szolgáltató 
panaszára reagálva a GWB 20. cikke és az EK-Szerződés 82. cikke alapján 
visszaélési eljárást indított a Deutsche Post AG ellen tisztességtelen akadályozás 
gyanúja és objektíven nem indokolt nem egyenlő bánásmód miatt, amely a 
szolgáltatásokhoz való részleges hozzáférésnek a postatörvény 28. cikke szerinti 
biztosításával kapcsolatban merült fel. A fenti eljárást a Szövetségi Kartellhivatal 



az EK-Szerződés 82. cikke alapján indította a Deutsche Post AG ellen amiatt, 
hogy ez utóbbi megtagadta, hogy részleges hozzáférést biztosítson levélpostai 
hálózatához a kizárólagos engedély súlyhatárai alatti levelek tekintetében. Az 
EVH-n (Európai Versenyhálózat) belüli munkamegosztás miatt az Európai 
Bizottság nem járt el ebben az ügyben. 

(12) A Szövetségi Kartellhivatal több lapkiadó panaszára reagálva előzetes 
vizsgálatot indított a Deutsche Post AG „Einkauf Aktuell” termékének az 
árképzése tekintetében. A vizsgálatot lezárták, miután világossá vált, hogy nem 
kellően megalapozott az EK-Szerződés 82. cikke szerinti, a felfaló árképzési 
stratégia formájában megvalósított visszaélés gyanúja.  

(13) Miután egy pénzügyi befektető vette át a Duales System Deutschland AG-t, 
megszűnt a DSD korábban kartelljellegű részvényesi szerkezete. A részvényesek 
köréből eltávolították az összes nagy nagyságrendű kiskereskedelmi és ipari 
vállalatot. A kiskereskedelemből és iparból származó részvényesek részarányát 5 
% alá csökkentették. Ennek az átszervezésnek az eredményeképpen lezárhatóvá 
vált a DSD-vel szembeni eljárás. Az ügyet többek között az EK-Szerződés 81. 
cikkére tekintettel vizsgálták. 

(14) Az EK-Szerződés 81. cikke alapján folyó eljárásban, amely egy egyszer 
használatos, kötelező betétdíjas italcsomagolások hasznosítására és az eldobható 
csomagolások betétdíjainak a kifizetésére irányuló országos rendszer 
létrehozásával volt kapcsolatos, a Szövetségi Kartellhivatal nem emelt kifogást a 
versenyjog alapján az érintett felekkel, a Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. 
KG-vel, a Spar Handels-AG-vel és a VfW AG-vel szemben. 

(15) Egy egyesülések ellenőrzésére irányuló eljárás részeként mentességet kapott 
egy a 2006-os labdarúgó világbajnokság kapcsán szállodai szobák bérbeadására 
szervezett közös vállalat létrehozása. Noha a egyesülés az EK-Szerződés 81. 
cikkének az (1) bekezdése szerint versenykorlátozást képez, a Szövetségi 
Kartellhivatal nem látott okot a közös vállalattal szembeni fellépésre, mivel 
véleménye szerint teljesültek az EK-Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott feltételek.  

(16) Az Európai Bíróság egyik ítélete szerint a betegbiztosítási alapok csoportjai 
nem az EK-Szerződés 81. cikke értelmében vett vállalkozások, amennyiben 
rögzített maximális összegeket határoznak meg, amelyek mértékében viselik a 
gyógyszerek költségeit. E határozat alapján több eljárást megszüntettek, amelyek 
a „rögzített összeg” szabály vizsgálatára irányultak. 

 

Spanyolország 
A Versenybíróság határozatai –  
2004. május 1. előtti ügyek 
ASTEL/TELEFÓNICA ügy: 2340/01 versenyszolgálati szám, 557/03 versenybírósági 
szám 
Az ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES (ASTEL) 2001. november 29-én panaszt nyújtott be a 
Versenyszolgálatnál a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) vállalattal 
szemben a versenytörvény 6. cikkében és az EK-Szerződés 82. cikkében tiltott 
korlátozó gyakorlatok miatt. A kérelmező állítása szerint erőfölénnyel való visszaélés 



esete forgott fenn, amely abból állt, hogy diszkriminatívan kezelték az előzetes 
megbízások iránti kérelmeket, a TELEFÓNICA bizonyos szolgáltatásokat csak azzal 
a feltétellel nyújtott, hogy az ügyfelek nem rendelkeztek előzetes megbízással 
versenytársainál, és olyan kereskedelmi gyakorlatokat alkalmaztak az ügyfelek 
visszanyerése céljából, amelyek megtévesztették a felhasználókat.  
 
A Versenyszolgálat 2003. február 17-én, a panasz megvizsgálása után jelentést 
küldött a Versenybíróságnak, amelyben jogsértés megállapítását és bírság kiszabását 
ajánlotta.  
 
A Versenybíróság 2004. április 1-jén meghozta az 557/03 határozatot, amelyben 
megállapította, hogy a TELEFÓNICA sérti a versenytörvény 6. cikkét és az EK-
Szerződés 82. cikkét erőfölénnyel való visszaélése miatt, amely abból áll, hogy 
bizonyos szolgáltatásokat csak azzal a feltétellel nyújt, hogy az ügyfelei nem 
rendelkeznek előzetes megbízással a versenytársainál, és olyan tisztességtelen 
reklámkampányokat folytat, amelyek a versenytársakat támadják és megtévesztik a 
felhasználókat. A bíróság elrendelte, hogy a TELEFÓNICA 57 millió EUR bírságot 
fizessen, és szüntesse be ezeket a gyakorlatokat.  
 
2004. május 1. utáni ügyek 
ASEMPRE/CORREOS ügy: 2353/02 versenyszolgálati szám, 568/03 versenybírósági 
szám 
Az ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) 2002. január 21-én 
panaszt nyújtott be a Versenyszolgálathoz a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS (CORREOS) ellen a versenytörvény 6. cikkének és az EK-Szerződés 
82. cikkének a megsértése miatt. A kérelmező azt állította, hogy a CORREOS 
szerződéseket írt alá nagy ügyfelekkel a más üzemeltetőkkel versenyben nyújtott 
postai szolgáltatások és a törvény által a CORREOS számára fenntartott postai 
szolgáltatások együttes nyújtásáról, és a kereszttámogatások révén felfaló árképzési 
politikát alkalmazott. 
 
A Versenyszolgálat egy másik ügyben (2353/02 versenyszolgálati szám) 
észrevételeket tett az állítólagos felfaló árképzési gyakorlatokkal kapcsolatban, és 
2003. szeptember 10-én jelentést küldött a Versenybíróságnak, amelyben jogsértés 
megállapítását és bírság kiszabását javasolta a CORREOS-szal szemben erőfölénnyel 
való visszaélés, kizárólagos szerződések és fenntartott és nem fenntartott postai 
szolgáltatások együttes nyújtására vonatkozó szerződések aláírása, valamint azonos 
szolgáltatások tekintetében eltérő feltételek alkalmazása miatt. 
 
A Versenybíróság 2004. szeptember 15-én kiadta a 608/04 határozatot, amelyben 
megállapította, hogy a CORREOS sérti a versenytörvény 6. cikkét és az EK-
Szerződés 82. cikkét, mivel azáltal, hogy kizárólagos szerződéseket ír alá nagy 
árkedvezményekkel a törvény által a CORREOS-nak fenntartott postai szolgáltatások 
és más szabályozatlan szolgáltatások együttes nyújtására, visszaél a szabályozott 
postai szolgáltatások piacán fennálló erőfölényével. A bíróság 15 millió EUR összegű 
bírság megfizetésére és e gyakorlatok beszüntetésére utasította a CORREOS-t. 
 
SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A. ügy: 2023/99 versenyszolgálati 
szám, R 611/ 04 versenybírósági szám. 



Ez az ügy egy 1999-ben a SPAIN PHARMA által a LABORATORIOS ALTER 
(ALTER) és a GLAXO WELLCOME (GLAXO) ellen a Versenyszolgálathoz 
benyújtott panasz miatt merült fel, amelynek alapján két különböző akta született. Ez 
az akta azzal kapcsolatos, hogy az ALTER és a GLAXO 1998 áprilisa előtt 
megtagadta, hogy bizonyos gyógyszeripari termékeket szállítsanak. 
 
A Versenyszolgálat 2004. március 16-án úgy döntött, hogy a versenytörvény 6. 
cikkében és az EK-Szerződés 82. cikkében meghatározott erőfölénnyel való 
visszaélésre vonatkozó bizonyítékok hiányában lezárja az aktát. A SPAIN PHARMA 
2004. április 2-án fellebbezett e határozat ellen a Versenybírósághoz, amely a 
fellebbezést 2004. október 13-án R 611/2004 számú határozatával elutasította, mivel 
egyetértett a Versenyszolgálatnak a termékpiac meghatározásával és az együttes vagy 
egyéni erőfölény hiányával kapcsolatos következtetéseivel, és úgy vélte, hogy a 
termékek szállításának a megtagadása indokolt volt, mivel a SPAIN PHARMA 
szállítási igénye az előző időszakhoz képest 400 %-kal emelkedett. 
 
EDICIONES MUSICALES ügy: 2420/03 versenyszolgálati szám, R 609/04 
versenybírósági szám 
Az UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., az EDICIONES MUSICALES BMG 
ARIOLA S.A., a SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC S. EN C., az 
EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. és a PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. 2002. 
október 25-én panaszt nyújtott be a Versenyszolgálathoz a SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) ellen a szerzői jogok kezelése terén elkövetett, 
a versenytörvény 6. és 7. cikkét és az EK-Szerződés 82. cikkét sértő erőfölénnyel való 
visszaélés és tisztességtelen verseny miatt. A panaszosok 2003. június 26-án 
kibővítették a panaszt az SGAE vezérigazgató-helyettesének egy döntésével. 
 
A tények megvizsgálása után a Versenyszolgálat 2004. február 19-én úgy döntött, 
hogy lezárja az ügyet azzal az indokkal, hogy nincs elégséges bizonyítéka az 
állítólagos jogsértéseknek, és a vitatott tevékenységek közül sok elsődlegesen 
magánjellegű volt. 
 
A panaszosok a Versenyszolgálat határozata ellen a Versenybírósághoz fellebbeztek, 
amely a 2004. december 16-án kiadott R 609/04 sz. határozatában megerősítette az 
eredeti határozatot, azzal az indokkal, hogy a Versenyszolgálat által folytatott 
vizsgálat nem bizonyította az erőfölénnyel való visszaélést. A bíróság azt is 
figyelembe vette, hogy a megtámadott gyakorlatok nagyrészt az SGAE partnerei – 
közöttük a panaszt benyújtó öt vállalat – közötti belső jogviszonyban felmerült 
polgári jogi viták. 
 
UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) és MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL és AMENA ügy: 2421/02, 2435/02 és 2436/02 
versenyszolgálati szám, 571/03, 572/03 és 573/03 versenybírósági szám. 
Az UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) és az MCI WORLDCOM SPAIN S.A. 
(WORLDCOM), két vezetékestelefon-szolgáltató 2002. október 31-én két panaszt 
nyújtott be a Versenyszolgálathoz a TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA, az 
AIRTEL MOVIL és az AMENA mobiltelefon-szolgáltató ellen a hívásvégződtetési 
piacon, mobilhálózataikban elkövetett erőfölénnyel való visszaélés miatt. Az 
állítólagos gyakorlatok azt jelentették, hogy árdiszkriminációt alkalmaztak a 
nagykereskedelmi hívásvégződtetési szolgáltatásban magában a hálózatban, és árprést 



alkalmaztak a versenytársaknak felkínált hívásvégződtetési szolgáltatás 
nagykereskedelmi ára és a mobilüzemeltetők által a vállalatoknak felkínált vezetékes 
és mobiltelefon közötti szolgáltatás kiskereskedelmi ára között. 
 
A Versenyszolgálat három ügy iratait vizsgálta meg (mobilüzemeltetőnként egy ügy), 
és elküldte ezekre vonatkozó jelentéseit a Versenybíróságnak, amelyben jogsértés 
megállapítását és bírság kiszabását ajánlotta azzal az indokkal, hogy az állítólagos 
jogsértések erőfölénnyel való visszaélést képeznek, amelyet tilt a versenytörvény 6. 
cikke és az EK-Szerődés 82. cikke. 
 
A 2004. december 22-én kiadott 571/03 sz. és 572/03 sz. határozatban és a 2004. 
december 20-án kiadott 573/03 sz. határozatban azonban a Versenybíróság nem talált 
elégséges bizonyítékot az állítólagos jogsértésekre.  
 

Franciaország 
A 2004. július 8-i 04-D-32 sz. határozat 
A More Group France kérelmet nyújtott be a Versenytanácsnak, amelyben arra tett 
panaszt, hogy miután 1997 júliusában Rennes városa a More-nak ítélte oda a 
reklámokból finanszírozott utcabútorok szállítására vonatkozó szerződést, amely 
korábban a JC Decaux-é volt, a Decaux Csoport erőfölényével visszaélve 
megakadályozta, hogy az gazdaságilag kihasználja az éppen elnyert szerződést. 1998-
ban a reklámokból finanszírozott, önkormányzati használatú utcabútorok piacának 
csaknem 80 %-a a Decaux Csoport kezében volt. A Versenytanács ezen túlmenően 
figyelembe vette, hogy a Decaux Csoport az adott piacon erőfölénnyel rendelkezett. 
Azt is megállapította, hogy a Decaux Csoport visszaélt erőfölényével, és megsértette 
az EK-Szerződés 82. cikkét és a kereskedelmi törvénykönyv L 420-2 cikkét a 
következő magatartásával: 
- helytelenül megtámadta a dátumokat, amikor a Rennes városával a reklámokból 

finanszírozott utcabútorokra kötött szerződése megszűnt; 
- a városi autóbuszváróhelyek teljes leszerelésével fenyegetett a tél közepén, azzal a 

céllal, hogy késleltesse egyéb bútorainak a leszerelését; 
- megtagadta az új vállalkozóval az autóbuszváróhelyek cseréje koordinálásának a 

javítását célzó együttműködést; 
- a szerződés vége után a helyszínen tartotta és gazdaságilag kihasználta bútorait;  
- a nagy hirdetőknek ingyenes plakátfelületet kínált fel Rennes-i 

reklámkampányaikhoz, és ezzel megakadályozta, hogy a More Group France 
forgalmazni tudja az utcabútorokon lévő hirdetési felületeket; 

- csak Rennes városában diszkriminatív díjszabást alkalmazott, hogy eltántorítsa a 
hirdetőket attól, hogy versenytársával, a More Group France-szal kössenek 
üzletet. 

A Versenytanács úgy vélte, hogy ez a magatartás hozzájárult ahhoz, hogy a Decaux 
Csoport fenntartotta kvázi-monopóliumát a reklámokból finanszírozott utcabútorok 
nemzeti piacán, és 700 000 EUR bírsággal büntette a vállalatot. 
 
2004. október 14-i 04-D-48 sz. határozat 
A Versenytanács egy a Tenor, egy távközlési üzemeltetőket képviselő szövetség által 
benyújtott kérelmet követően 18 millió EUR, illetve 2 millió EUR bírságot szabott ki 
a France Télécom-ra és az SFR-re. A Versenytanács úgy vélekedett, hogy a vezetékes 
és a mobiltelefon-piacokon vertikálisan integrált üzemeltetők árollón alapuló 



díjszabási gyakorlatot alkalmaztak, és a középvállalatoknak és nagy ügyfeleknek 
olyan árak mellett tettek vezetékes és mobilhálózat közötti kapcsolásra 
kiskereskedelmi ajánlatot, amelyek nem voltak összeegyeztethetők a mobiltelefonos 
ágazatukban fennálló hívásvégződtetési díjakkal (a kérdéses vállalatok az FTM, azaz 
a későbbi Orange, és az SFR). Ez azt jelenti, hogy olyan díjszabás mellett tettek 
ajánlatokat, amely nem fedezte e szolgáltatások nyújtásának a változó költségeit. 
Ráadásul e gyakorlatokat az 1999 áprilisa és 2001 vége közötti időszakban 
alkalmazták, amikor még nem álltak vagy nem álltak meghatározó mértékben 
rendelkezésre olyan alternatív megoldások, mint a nemzetközi átirányítás és a 
mobilbox. Ez azt jelentette, hogy a vezetékes telefonpiacra belépők nem tudtak 
versenyképes árakat felkínálni a vállalatoknak a vezetékes telefonról az Itinéris és 
SFR mobiltelefonokra irányuló hívások és az FTM vagy SFR hálózatának közvetlen 
kapcsolásával megvalósított hívások tekintetében, anélkül, hogy veszteséget ne 
szenvedtek volna el. Mivel a Bouygues Télécom nem rendelkezett piaci erőfölénnyel 
a vezetékes és mobiltelefonok közötti hívások irányításában, nem esett a tilalom 
hatálya alá. A Conseil de la concurrence e határozatát a Párizsi Fellebbviteli Bíróság 
2005. április 12-i határozata felülvizsgálta és megváltoztatta. A felperes, az ETNA-
szövetség (a korábbi Tenor) fellebbezést nyújtott be a Fellebbviteli Bíróság ezen 
határozata ellen a francia Polgári Jogi Legfelsőbb Bírósághoz („Cour de cassation”). 
 
A 2004. október 28-i 04-D-49 sz. határozat 
A mesterséges megtermékenyítési központok olyan gyakorlatokat vezettek be, 
amelyekkel megakadályozták, hogy a szarvasmarha-tenyésztők szabadon válasszák 
meg azt a szolgáltatót, aki a szarvasmarhák mesterséges megtermékenyítése során a 
spermát a tehenekbe juttatja. E gyakorlatoknak többek között az volt a célja, hogy 
megakadályozzák az ügyfeleket abban, hogy megválasszák a szolgáltatást nyújtó 
állatorvost, amelyet így az ügyfeleket ellátó, jóváhagyott központ szakembere 
nyújtott. Az egyes központok, amelyek földrajzi területükön belül erőfölénnyel 
rendelkeztek, a következő gyakorlatokat alkalmazták: 
- megfelelő indoklás nélkül megtagadták annak az igazolásnak a kiállítását az 

állatorvosok számára, amely lehetővé tette volna, hogy mesterséges 
megtermékenyítési szolgáltatásokat nyújtsanak; 

- ennek az igazolásnak a kiállítását versenyellenes kötelezettségvállalásokhoz 
kötötték, úgymint ügyfél-engedélyezési záradékok; 

- korlátozásokat hoztak létre az állatorvosok által nyújtott terápiás jellegű 
inszeminációs szolgáltatások tekintetében; 

- kizárólagossági záradékot vezettek be a spermaellátást illetően; 
- olyan díjakat rögzítettek, amelyek nem tettek különbséget a sperma ára és a 

nyújtott szolgáltatás díja között; 
- egy a Mezőgazdasági Tenyésztési és Mesterséges Megtermékenyítési 

Szövetkezetek Nemzeti Egyesülete által ösztönzött megállapodást alkalmaztak, 
amely azt ajánlotta tagjainak, hogy írjanak alá versenyellenes záradékokat 
tartalmazó megállapodásokat, különösen olyanokat, amelyek az állatorvosok 
ügyfelei számának a korlátozását célzó záradékokat foglalnak magukban.  

A Magánpraxist Folytató Állatorvosok Nemzeti Szövetsége kérelmet nyújtott be a 
Versenytanácshoz. A Versenytanács 300 EUR és 71 200 EUR közötti bírságokat 
szabott ki a központokra és a Mezőgazdasági Tenyésztési és Mesterséges 
Megtermékenyítési Szövetkezetek Nemzeti Egyesületére a kereskedelmi 
törvénykönyv L. 420-1 cikkének és az EK-Szerződés 81. cikkének, valamint a 
kereskedelmi törvénykönyv L. 420-2 cikkének és az EK-Szerződés 82. cikkének a 



megsértése miatt, és utasította őket, hogy szüntessék be magatartásukat, és tegyék 
közzé a határozatot egy mezőgazdasági folyóiratban. 
 
A 2004. november 30-i 04-D-65 sz. határozat 
A Versenytanács 2001. április 10-én a gazdasági miniszter által benyújtott kérelemre 
vonatkozó véleményében rámutatott arra, hogy a Groupe La Poste által a 
kereskedelmi szerződéseiben bizonyos nagy ügyfeleinek adott árengedmények 
akadályozzák a versenyt. A Versenytanács 2002. július 1-jén saját indítványára 
megkezdte a szerződések vizsgálatát, mivel úgy vélte, hogy a La Poste nem vette 
figyelembe összes ajánlását. Ennek eredményeképpen született a 04-D-65 sz. 
határozat, amelyben a Versenytanács megállapította, hogy a La Poste 2002. január 1-
je óta módosította ugyan néhány kereskedelmi szerződését, de a csomagküldő 
értékesítések területén továbbra is ad termékkapcsoláson alapuló árengedményeket és 
hűségen alapuló árengedményeket 2003. január 1-jéig, amelyek tevékenységének 
meglehetősen jelentős részét teszik ki. Következetes ítéleteivel összhangban a 
Versenytanács e gyakorlatokat erőfölénnyel való visszaélésként kezelte. Mivel 
azonban a La Poste „vádalkut” kívánt kötni, azt választotta, hogy nem védi meg 
álláspontját, hanem konkrét kötelezettségvállalásokat tett, miszerint a jövőben 
tartózkodni fog minden versenyt akadályozó magatartástól. A Versenytanács e 
kötelezettségvállalásokra tekintettel úgy határozott, hogy 90 %-kal csökkenti a 
kiszabott bírságot. 
 
A 2004. december 21-i 04-D-74 sz. határozat 
Ez az ügy az 1993 és 1996 között a Franciaország valamint Jersey és Guernsey 
közötti kompösszeköttetés piacán azonosított gyakorlatok alapján a Versenytanácshoz 
benyújtott kérelemmel kapcsolatos. A gyakorlatok érintették a tagállamok közötti 
kereskedelmet, mivel a Csatorna-szigetekre irányuló szállításban európai ügyfelek 
vettek részt, és a fő versenytársak egy francia vállalat és egy egyesült királyságbeli 
vállalat voltak.  
A Versenytanács úgy vélte, hogy az Emeraude Lines és a Condor Ferries vállalat 
összehangolt magatartást folytatott, amelynek az volt a célja, hogy megakadályozzák, 
hogy az árak a piaci erőviszonyok alapján alakuljanak ki. A magatartás főként arra 
irányult, hogy kizárjanak a kérdéses piacról egy új belépőt. 
A Versenytanács azonban ennek ellenére nem szabott ki bírságot, egyrészt mert az 
Emeraude Lines közös eljárás tárgyát képezi, és Franciaországban csak kis összegű 
forgalmat ér el, másrészt a Condor Ferries egyáltalán nem ér el forgalmat 
Franciaországban. Amikor a kérdéses tények megtörténtek, a francia jogban egyedül a 
nemzeti forgalom alapján nem lehetett büntetést kiszabni: csak 2001 után lehetett 
figyelembe venni a világszerte elért forgalmat. 
 
A 2004. február 24-i 04-D-05 sz. határozat  
A Phoenix Pharma, egy gyógyszeripari termékekkel foglalkozó nagykereskedelmi 
forgalmazó érdemi kérelmet nyújtott be a Versenytanácsnak, és közbenszóló 
határozatot kért a fő gyógyszeripari laboratóriumok által a francia piacon 
meghatározott beszerzési kontingensek tekintetében. 
A korlátozó gyakorlat létezése tekintetében a Versenytanács az Elsőfokú Bíróság 
Bayer/Adalat-ügyben hozott határozatára utalt, és megállapította, hogy nem 
bizonyított, hogy a kérdéses laboratóriumok vagy e laboratóriumok és egy vagy több 
nagykereskedő között szándékegyezés állna fenn egy megállapodást illetően. Arra is 
rámutatott, hogy mindegyik laboratóriumnak érdekében áll, függetlenül a többi 



laboratórium által bevezetett intézkedésektől, hogy egyoldalúan olyan intézkedéseket 
alkalmazzon, amelyeknek az a célja, hogy lehetővé tegyék számára, hogy egyrészt 
teljesítse a hatóságok felé a gyógyszertermékek fogyasztásának megfelelő ellátásra 
vonatkozóan vállalt kötelezettségeit, és másrészt elkerülje a gyógyszertermékek nagy 
mennyiségű exportja miatt fellépő hiányokat. 
Mivel erőfölénnyel való visszaélésről van szó, a Versenytanács úgy véli, hogy a 
vizsgálat e szakaszában nem zárhatja ki, hogy a laboratóriumok 
kontingensrendszerének a működése korlátozza a versenyt a gyógyszertermékek 
nagykereskedelmi ellátásának a piacán, különösen belépési korlát létrehozása révén. 
A Versenytanács ezért úgy ítélkezett, hogy a Phoenix Pharma ügye elfogadható. 
Mivel azonban nem teljesültek a közbenszóló határozat kiadásának a feltételei, e 
ponton elutasította a Phoenix Pharma kérelmét. 
 
A 2004. december 21-i 04-D-73 sz. határozat 
A Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) kérelmet nyújtott be a 
Versenytanácshoz a France Télécom és leányvállalatai által az internet-hozzáférés 
szolgáltatása terén elkövetett erőfölénnyel való visszaélés miatt. Panasza szerint a 
France Télécom kereszttámogatást nyújtott leányvállalatának, a Wanadoo Interactive-
nek a versenytársak költségére, befeketítette partnereit, és a vezetékes 
telefonszolgáltatások szállítójaként birtokában lévő adatokat arra használta fel, hogy 
segítséget nyújtson a Wanadoo által benyújtott ajánlatokhoz. 
A Versenytanács a 04-D-73 sz. határozatban a France Télécom javára döntött, és 
elutasította az internet-hozzáférés szolgáltatása során alkalmazott gyakorlatai elleni 
panaszt. A Versenytanács nem hagyta helyben azt az állítást, hogy kereszttámogatásra 
került sor, mert nem volt bizonyított, hogy a Wanadoo által fizetett jutalék és a France 
Télécom tényleges költségei közötti különbözetet a helyi hurok lényegi 
monopóliumának az üzemeltetéséből származó többletbevételből fedezték, és nem 
pedig a történelmi üzemeltető által egyéb versenyképes tevékenységei során 
felhalmozott pénzeszközökből. A Versenytanács hasonlóképpen nem hagyta helyben 
a felfaló árképzésre és a piac tartós zavarására vonatkozó panaszt sem, és eljárási 
indokkal elutasította az egyéb panaszokat. 
 
A 2004. december 22-i 04-D-76 sz. határozat 
A Digitechnic kérelmet nyújtott be a Versenytanácshoz a Microsoftot illetően, 
amelyben arról tett panaszt, hogy a Microsoft gyakorlatai közé tartozott, hogy 
megtagadta a Pack Office Pro szoftvercsomag licencének értékesítését (1995 
januárjától 1996 júniusáig), majd ezt követően diszkriminatív árpolitikát alkalmazott 
(1996 júniusától 1998 májusáig). A Versenytanács a 04-D-76 sz. határozattal 
elutasította a panaszt, mert a kérelmező nem támasztotta alá, hogy a Microsoft 1995 
és 1998 között olyan gyakorlatot követett a Pack Office Pro értékesítésének a 
korlátozásával, amelynek az volt a célja vagy hatása, hogy korlátozza a versenyt a 
számítógép-értékesítési piacon. 
 

Írország 
A Versenyhatóság 2004-ben egy, a 81./82. cikket érintő ügyben indított eljárást: a 
Versenyhatóság kontra John O’Regan and Ors [2003, 8608P sz.]. Az ügy az EK-
Szerződés 81. és 82. cikkének és belföldi ekvivalensüknek, a 2002-es versenytörvény 
4. és 5. szakaszának a megsértésével függött össze. 
 



A Versenyhatóság kontra John O’Regan and Ors („ILCU”) ügyben a Versenyhatóság 
úgy érvelt, hogy az ILCU visszaélt erőfölényével azáltal, hogy elutasította a kapcsolt 
viszonyban nem álló hitelegyesületeknek a betétvédelmi programjához való 
hozzáférését. Úgy érveltek, hogy az elutasítás az ILCU erőfölényével való 
visszaélésnek felel meg, mivel ez a vállalat az egyetlen, amely hitelegyesületek 
számára betétvédelmi programot biztosít. A Versenyhatóság úgy érvelt továbbá, hogy 
az ILCU tevékenységei versenyellenes termékkapcsolási megállapodást képeznek.  
 
A Versenyhatóság kezdetben közbenszóló határozatot kérvényezett, hogy visszatartsa 
az ILCU-t és az egyéni alpereseket attól, hogy olyan programot vagy szabályozást 
vezessenek be vagy valósítsanak meg, amelynek az a célja vagy hatása, hogy 
támogassa az ILCU-nak a hitelegyesület leválásakor a hozzáférés elvesztésével és a 
betétvédelmi programból való visszatérítés hiányával kapcsolatos szabályait és/vagy 
döntéseit. Miután az ILCU ugyanilyen érvényű kötelezettségvállalást tett, nem volt 
szükség a közbenszóló határozatra.  
 
A bíróság megállapította, hogy az ILCU megszegte a 2002-es versenytörvény 4. 
szakaszát (versenyellenes megállapodás) és 5. szakaszát (erőfölénnyel való 
visszaélés), és hogy az ILCU tevékenységei sértették az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkét, mivel a bepanaszolt tevékenységek érinthették volna az államközi 
kereskedelmet. Az ILCU tevékenységei nem elégítették ki a 81. cikk (3) 
bekezdésének a feltételeit, és ezeket az EK-Szerződés 82. cikke alapján nem lehetett 
objektíven indokolni.  
 
A bíróság határozatát követően a bíróság utasította az alpereseket, hogy tegyék 
lehetővé az államban letelepedett nem kapcsolt hitelegyesületek számára, hogy a 
kapcsolt hitelegyesületeknek biztosított feltételekkel azonos feltételek mellett részt 
vegyenek a betétvédelmi programban. A magas szintű polgári bíróság határozata ellen 
az ILCU a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezett, az eljárás folyamatban van. 
 

Hollandia 
Északi-tengeri garnélarák 

A határozat egy közigazgatási fellebbezési eljárást zár le, amelynek keretében a 
holland versenyhatóságnak („NMa”) egy független szakértői tanács alapján újra át 
kellett gondolnia 2003. január 14-i határozatát. Az új határozat helyben hagyja a 
halászati ágazatban négy holland termelői szervezetre, három német termelői 
szervezetre (termelői szervezetek szövetségére), egy dán termelői szervezetre és 
három nagykereskedelmi vállalatra kiszabott bírságot, amelyekről megállapították, 
hogy megszegték a holland versenytörvény 6. cikkét és az EK-Szerződés 81. cikkét. 
1998 és 2000 között mindegyik fél részt vett az úgynevezett háromoldalú 
konzultációk keretében az északi-tengeri garnélarákok (crangon crangon) 
halászatának a korlátozására és minimális árára vonatkozó megállapodásokban. A 
holland termelői szervezetek és vállalkozások azonban 1999 őszén egy 
bojkottakcióban is részt vettek, amelynek az volt a célja, hogy megakadályozzanak 
egy új kereskedelmi vállalatot abban, hogy a holland halárveréseken északi-tengeri 
garnélarákot vásároljon. A bírságok csak a holland piacra gyakorolt hatást veszik 
figyelembe, és összesen 6 176 000 eurót tesznek ki (jelentős csökkentés a 2003-as 
határozathoz képest). A 2003-as határozatot az öt kisebb kereskedelmi vállalat 



tekintetében visszavonták: a saját szerepeikre vonatkozó bizonyítékokat újból 
mérlegelve az NMA úgy vélte, hogy egyik jogsértésben sem vettek olyan módon 
részt, hogy megállapítható lenne az EK-Szerződés 81. cikke értelmében vett 
összehangolt magatartásra vonatkozó megállapodás.  
 
A holland multinacionális kereskedelmi vállalatok és a holland, német és dán termelői 
szervezetek háromoldalú konzultációkban való részvétele (amelyek mindegyike nagy 
részesedéssel rendelkezik az északi-tengeri garnélarák keresletében és kínálatában) 
valamint a megállapodások kőkemény jellege (halászzsákmányra vonatkozó 
kontingensek és árrögzítés) szilárdan megalapozza a kereskedelemre gyakorolt hatást. 
Ami a második jogsértést illeti, a bojkottakcióban csak holland felek vettek részt, és 
az akció a holland árveréseken történő eladásokra korlátozódott. Az a vállalkozás 
azonban, amely a bojkott céltáblája volt, más tagállamokba exportált holland halászati 
termékeket. Ennek következtében elijeszthettek külföldi kereskedelmi vállalatokat 
attól, hogy a holland piacon vásároljanak garnélarákot. A 2003. január 14-i 
határozatban csak a holland versenyjog megszegése miatt bírságolták meg az érintett 
feleket. A közigazgatási fellebbezésekre vonatkozó jelen határozat az 1/2003 
rendeletre tekintettel megállapítja az államközi hatást, és így az EK-Szerződés 81. 
cikkének a megsértését is, anélkül, hogy növelné a bírságot (mivel a holland és 
európai anyagi versenyszabályok közelednek egymáshoz). 
 
Elutasították a feleknek az EK közös halászati politikája alapján emelt kifogásait. 
Megállapították, hogy a háromoldalú konzultációk keretében vállalt piaci intervenciók 
nem járulnak hozzá az EK-Szerződés 33. cikkében foglalt célkitűzések eléréséhez. 
Ezeket nem indokolja a közös piac szervezése és nem védi a 26. sz. rendelet. A 
termelői szervezetek transznacionális szövetségeinek az elismeréséről (elismerésére 
szolgáló eljárásról) szóló 1767/2004 rendelet (amely a 2318/2001 rendeletet 
módosítja és 2004. október 21-én lépett hatályba) sem vezet más értékeléshez. 
 
Mobilüzemeltetők 
A jelen határozat az NMa főigazgatójának a 2002. december 30-i határozata ellen 
indított közigazgatási fellebbezési eljárást zárja le, amelyben bírságot vetettek ki öt, 
Hollandiában mobiltelefon-hálózatot üzemeltető vállalatra (a KPN Mobile, a 
Vodafone Libertel, az Orange (korábban Dutchtone), a Telfort (korábban O2) és a T-
Mobile (korábban Ben)) a versenytörvény 6. cikkének (az EK-Szerződés 81. cikkével 
egyenértékű nemzeti rendelkezés) megsértése miatt. A jogsértés összehangolt 
magatartásból és/vagy az üzemeltetők között az általuk a kereskedőknek az előre 
fizetett és az utólag fizetett mobiltelefon-szerződések megkötése fejében fizetett 
standard kapcsolódási díj (bónusz) korrigálásáról/leszállításáról szóló 
megállapodásokból áll. Az írott dokumentáció és a mobilüzemeltetők kereskedelmi 
igazgatóinak a nyilatkozatai alapján megállapították, hogy egy 2001 nyarán tartott 
megbeszélésen összehangolásra került sor és/vagy megállapodás született. Az érintett 
üzemeltetőknek az volt a szándéka, hogy befolyásolják egymás magatartását és/vagy 
felfedték saját szándékukat a kereskedőknek fizetett kapcsolódási díjak és e díjak 
(jelentős) leszállításának az időzítése tekintetében. Megállapítást nyert továbbá, hogy 
az összehangolt magatartást és/vagy a megállapodást a kereskedőknek fizetett 
standard kapcsolódási díjak körülbelül azonos tartományban és nagyjából azonos 
időpontban való leszállítása révén hajtották végre. Ezt nagyon súlyos jogsértésnek 
minősítették, és 6 000 000 euró és 31 300 000 euró közötti bírságokat szabtak ki. 
 



A határozat ellen mind az öt üzemeltető fellebbezett. Miután beszerezte a kijelölt 
független tanácsadó bizottság szakvéleményét, a főigazgató helyben hagyja a 
versenytörvény 6. cikkének a (lényegi) megszegését, azzal a kitétellel, hogy ezt most 
(csak) összehangolt magatartásnak minősíti. Továbbá, az 1/2003 rendelet 2004. május 
1-jei hatálybalépése következtében az öt üzemeltető 2002. december 30-i 
határozatban leírt magatartása az EK-Szerződés 81. cikkének a megsértésének is 
minősül. Az EK-Szerződés 81. cikke szerinti értékelés azonos a versenytörvény 6. 
cikke szerinti értékeléssel, kivéve a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt 
hatás fogalmát. Ez utóbbi tekintetében megállapítást nyert, hogy az érintett magatartás 
érezhető hatással lehetett volna az államközi kereskedelemre, mivel közvetetten érinti 
az (előre fizetett és az utólag fizetett) mobiltelefon-szerződések értékesítését, és így a 
(nemzeti és nemzetközi) mobiltelefon-forgalmat, valamint a kereskedők befektetési és 
letelepedési döntéseit (beleértve a Hollandián kívüli székhellyel rendelkező 
kereskedőket is). 
 
A bírságokat azonban 4 492 000 és 14 828 000 euro közötti összegre (jelentősen) 
csökkentették, mert a jogsértésben érintett forgalmat (amelynek alapján a bírság 
alapösszegét megállapítják) az elsődleges határozatban nem állapították meg 
elégséges pontossággal. Az EK-Szerződés 81. cikkének a versenytörvény 6. cikkével 
párhuzamos alkalmazása nem vezet a bírságok emeléséhez, mivel ebben az esetben 
ezeket mindkét jogsértés megbírságolására elegendőnek tartják. A holland és európai 
anyagi versenyszabályok közelednek egymáshoz, és a kereskedelemre gyakorolt hatás 
önmagában nem indokolja a bírságok emelését. Mellesleg a jogsértések a holland 
piacra korlátozódnak, és az érintett forgalmat Hollandiában realizálják. 
 
Ideiglenes és szerződéses személyzet alkalmazása 
Az NMa 10 000 euróra megbírságolta a Stichting Financiële Toetsing nevű céget 
(SFT) az EK-Szerződés 81. cikkének és a holland jog egyenértékű rendelkezésének (a 
holland versenytörvény 6. cikke) az 1998 októbere és 2001 szeptembere közötti 
megsértése miatt. Az SFT egy nyilvántartást vezet, amelyben munkaerő-kölcsönzéssel 
foglalkozó ügynökségek regisztráltathatják magukat, ha teljesítenek bizonyos 
pénzügyi kritériumokat. A nyilvántartásnak az a célja, hogy bizonyos mértékű 
„garanciát” biztosítson a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó ügynökségek 
ügyfeleinek, miszerint a nyilvántartásba vett ügynökségek jóhiszeműek. 
 
Általában a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó ügynökségek nem rendelkeznek az 
ügyfeleik által igényelt munkatársakkal. Ezért más ügynökségektől vett személyzetet 
alkalmaznak, hogy ellássák ügyfeleiket a kívánt személyzettel. Az SFT szabályai 
szerint a nyilvántartásba vett ügynökségek (az összes holland ügynökség kb. 67 %-a 
szerepel a nyilvántartásban) nem foglalkoztathatnak (majd utána biztosíthatnak 
ügyfeleik számára) olyan ügynökségektől vett munkatársakat, amelyeket nem 
regisztráltak. A hollandiai fiókkal nem rendelkező ügynökségeknek nem tették 
lehetővé, hogy nyilvántartásba vetessék magukat. Az SFT szabályai azt is tiltották a 
nyilvántartott ügynökségeknek, hogy olyan ügynökségektől vett személyzetet 
alkalmazzanak (majd utána biztosítsanak ügyfeleik számára), amelyeket bejegyeztek 
más, azonos garanciákat biztosító nyilvántartásban, ha ezek az ügynökségek nem 
rendelkeztek hollandiai fiókkal. Így az SFT rendszeréből hiányzott a nyitottság, és az 
SFT ugyanakkor nem fogadta el a más rendszerek által kínált azonos garanciákat. 
Ennek következtében a hollandiai fiókkal nem rendelkező ügynökségek nem tudtak 
személyzetet biztosítani az SFT-nél nyilvántartásba vett ügynökségek számára, ami 



hátrányos helyzetbe hozta a külföldi ügynökségeket a Hollandiában letelepedett 
ügynökségekkel szemben. 
 

Svédország 
ADSL 
A versenyhatóság 2004 decemberében idézési kérelemmel fordult a Stockholmi 
Városi Bírósághoz a fő nemzeti távközlési üzemeltetővel kapcsolatban. A vállalat a 
versenyhatóság szerint visszaélt erőfölényével, amikor korlátozta a versenyt az 
ADSL-szolgáltatások svéd piacán. A vállalat tulajdonában van a nyilvános vezetékes 
telefonhálózat, amely az ország összes háztartását felöleli. A hálózatot használja fel 
saját távközlési szolgáltatásainak a fogyasztók felé történő értékesítésére, de más 
üzemeltetőknek is felkínálja a hálózathoz való hozzáférést. 
 
A versenyhatóság a többi távközlési üzemeltetőtől érkező több panasz miatt 
megvizsgálta a piaci helyzetet, és megállapította, hogy a vállalat versenytársait 
árrésprésbe kényszerítették. Ez azt jelenti, hogy az árrés (a kiskereskedelmi ár és a 
nagykereskedelmi ár közötti különbség) nem elegendő a szolgáltatási lánc későbbi 
láncszemét képező piacon való működéshez. A kiskereskedelmi és a 
nagykereskedelmi ár közötti árrés nem fedezte a vállalat kiskereskedelmi 
értékesítéseinek a határköltségét. 
 
A versenyhatóság szerint a vállalat visszaélt erőfölényével a nagykereskedelmi piacon 
annak érdekében, hogy erősítse pozícióját a szolgáltatási lánc későbbi láncszemét 
képező piacon. Ez gátolta a piaci versenyt. A versenyhatóság megállapította, hogy a 
vállalat 2000 áprilisától 2003 januárjával bezárólag visszaélt erőfölényével. A hatóság 
144 millió SEK összegű bírság kiszabására kérte a bíróságot.  
 
Autómentési szolgáltatások 
A versenyhatóság 2004 októberében idézési kérelemmel fordult a Stockholmi Városi 
Bírósághoz egy anyavállalat (egy nonprofit társulás) és az autómentési 
szolgáltatásokkal foglalkozó ágazatban tevékenykedő, 100 %-os tulajdonában álló 
leányvállalata vonatkozásában. A nonprofit társulás tagjai autómentési tevékenységet 
folytató vállalkozások. A társulás maga nem folytat autómentési tevékenységet. A 
nonprofit társulás tagjai a tagsággal vállalják, hogy együttműködési megállapodást 
írnak alá a 100 %-os tulajdonában álló leányvállalattal. Az idézési kérelemre az adott 
okot, hogy az anyavállalat és 100 %-os tulajdonában álló leányvállalata egy cégek 
társulása által 2000 novemberében hozott döntésben szándékosan vagy 
gondatlanságból megsértette a svéd versenytörvény 6. cikkét és az EK-Szerződés 81. 
cikkének (1) bekezdését azáltal, hogy a 2001. január 1-jétől 2001. december 31-ig 
tartó időszak vonatkozásában megállapodtak bizonyos autómentési szolgáltatások 
árában, vagy legalábbis árakat ajánlottak. 
 
A nonprofit társulás tagjai közé tartozó autómentő vállalatokat versenytársaknak kell 
tekinteni, mivel a kereskedelem azonos szintjén folytatnak tevékenységet. Így az 
ármegállapodás esetében horizontális ármegállapodásról van szó. A nonprofit társulás 
és 100 %-os tulajdonában álló leányvállalata versenyjogi szempontból integrált 
gazdasági egységnek minősült. A versenyhatóság a nonprofit társulás esetében 20 000 
SEK, a 100 %-os tulajdonában álló leányvállalat esetében pedig egymillió SEK 
összegű bírság kiszabását kérte a bíróságtól tiltott áregyüttműködés miatt. 



 
Bitumen I. 
A versenyhatóság 2004 decemberében idézési kérelemmel fordult a Stockholmi 
Városi Bírósághoz két olajvállalattal kapcsolatban a bitumenpiacon folytatott tiltott 
együttműködés miatt (a bitumen az aszfalt kötőanyaga). A vállalatok közötti 
együttműködés 1999-ben kezdődött, amikor az egyik vállalat belépni igyekezett a 
svéd bitumenpiacra, amelyet nagymértékben a másik vállalat ural. A belépő 
vállalatnak nem kellett az árak és más tényezők területén versenyeznie, mivel 
megállapodást kötött a másik vállalattal. E megállapodás keretében ez a vállalat 
bizonyos értékesítési mennyiséget és ügyfeleket garantált a belépő vállalatnak. Ezáltal 
elkerülték a piaci árversenyt, és a vállalatok képesek voltak magasan tartani az árakat. 
 
A jogellenes kartellben való állítólagos részvétel mellett a versenyhatóság az egyik 
olajvállalatot azzal is vádolja, hogy visszaélt piaci erőfölényével, mivel olyan üzleti 
feltételeket alkalmazott, amelyek diszkriminálnak más vállalatokat és így korlátozzák 
a piaci hozzáférést. A versenyhatóság összesen 394 millió SEK összegű bírság 
kiszabását kérte a bíróságtól; ebből az egyik vállalatnak 205 millió SEK-et, a 
másiknak pedig 189 millió SEK-et kellene fizetnie. 
 
Bitumen II. 
A svéd versenyhatóság 2004 októberében egy határozatban kötelezettségvállalásokat 
fogadott el a felektől egy jogsértéssel kapcsolatos ügyben, amely egy a Svédország 
legnagyobb bitumenlerakati rendszerére vonatkozóan a felek között 1997-től fennálló 
bérleti szerződésben szereplő záradékkal fügött össze. Egy svéd városban lévő 
lerakatot 1997-ig több olajvállalat használt. A felek közötti bérleti megállapodás 
időtartama alatt más olajvállalatok is kifejezték érdeklődésüket a szóban forgó 
területen található bitumenlerakat bérbevétele iránt. 
 
A záradéknak az volt a hatása, hogy a legnagyobb értékesítési mennyiséggel 
rendelkező svédországi lerakat ésszerű időn belül nem állt a tényleges és potenciális 
versenytársak rendelkezésére. A záradék ezért akadályt képezett a potenciális belépők 
és a meglévő versenytársak piaci terjeszkedésének a lehetősége előtt. A 
megállapodást ennélfogva az EK-Szerződés 81. és 82. cikkét sértőnek minősítették. A 
jogsértés hatása az összes érintett piacon érezhető volt, ami főként a felek vonatkozó 
piacain fennálló piaci részesedésének volt betudható. 
 
A svéd versenyhatóság megállapította, hogy a versenykorlátozás érinti a tagállamok 
közötti kereskedelmet, mivel a bitumen alkalmas a tagállamok közötti 
kereskedelemre, a termékek forgalma jelentős, a felek jelentős piaci részesedéssel 
rendelkeznek és a megállapodás a legjelentősebb svédországi bitumenlerakathoz való 
hozzáférést akadályozza meg. A lerakati rendszer jelentősége miatt a visszaélés az 
EK-Szerződés 82. cikkével összhangban a közös piac jelentős részét érintette. Ebből 
következően a svéd versenyhatóság megállapította, hogy az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkét kell alkalmazni. 
 
Miután megérkezett a felekhez a kifogási nyilatkozat, a felek törölték a záradékban 
meghatározott feltételt, és új feltétellel helyettesítették. A hatóság a svéd 
versenytörvény 23a. cikkével összhangban elfogadta a feleknek ezt a 
kötelezettségvállalását. 
 



2. Az EK-versenyszabályok nemzeti bíróságok általi alkalmazása  

A Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Írország, Olaszország, Ciprus, 
Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, 
Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország versenyhatóságai nem jelentettek be 
egyetlen határozatot sem, amelyet bíróságaik az EK-versenyszabályokat alkalmazva 
hoztak. Ilyen jellegű határozatokról a következő tagállamok versenyhatóságai 
számoltak be:  

Belgium 
1. Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság, 2004. szeptember 28-i ítélet (Lodiso kontra 

SPRLU Monde) 
A gazdasági verseny védelméről szóló, 1999. július 1-jén koordinált törvény 42bis. 
cikke alapján, amennyiben egy jogvita rendezése egy versenyzési gyakorlat 
jogszerűségétől függ, a bíróságnak, amelyhez az ügyet benyújtották, fel kell 
függesztenie az ítélkezést, és a brüsszeli Fellebbviteli Bíróság elé kell terjesztenie a 
kérdést. 
 
A Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság 2004. szeptember 28-i ítéletében egy előzetes 
döntéshozatal iránti kérelemre vonatkozóan hozott döntést, amelyet a Tournai-i 
(Hainaut) Elsőfokú Bíróság nyújtott be. 
 
Az Elsőfokú Bíróság a következő kérdést tette fel: „Ellentétes-e az Építészszövetség 
2. sz. etikai szabványa és különösen annak 4. cikke az Amszterdami Szerződés 81. és 
82. cikkével (korábban a Római Szerződés 85. és 86. cikke) és a gazdasági verseny 
védelméről szóló 1999. július 1-jei törvény rendelkezéseivel, és emiatt ezeket 
automatikusan semmisnek kell-e minősíteni?” 
 
Ez a kérdés egy építész és az SPRLU Monde (Monde) között az építész díjairól folyó 
jogvitában merült fel. Az Építészszövetség tanácsa minimális díjskálát állapított meg, 
amelyet az építészi díjak tekintetében ajánl. A díjskálát „2. sz. etikai szabványként” 
ismerik. Az építész által elvégzendő munkáról szóló szerződés számos rendelkezést 
tartalmazott, amely a 2. sz. etikai szabványra utalt. A Monde azt állította, hogy a 2. sz. 
etikai szabvány, és így a közte és az építész között létrejött megállapodás érvénytelen 
és semmis. 
 
A Bizottság 2004. június 24-i határozatában megállapította, hogy „a Belga 
Építészszövetség 1967. július 12-től 2003. november 21-ig sértette az EK-Szerződés 
81. cikkének (1) bekezdését azzal, hogy az 1978-ban és 2002-ben módosított 1967. 
július 12-i határozatában elfogadta és rendelkezésre bocsátotta a 2. sz. etikai 
szabványként ismert minimális díjskálát”. Az Építészszövetséget 100 000 euróra 
bírságolták meg.  
 
A Fellebbviteli Bíróság ebből következően, e határozatra tekintettel, az előzetes 
döntéshozatal iránti kérelemben felvetett kérdésre válaszolva (a bizottság határozata 
elleni fellebbezés hiányában) úgy vélte, hogy a 2. sz. etikai szabvány az EK-
Szerződés 81. cikkéből kifolyólag automatikusan semmis. 
 



2. N.V. MSA kontra Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Ideiglenes 
intézkedések iránti kérelem 

A GVVT7 35. cikke (1) bekezdésének első albekezdése alapján a következő 
követelményeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy az elnöknek lehetősége legyen a 
versenykorlátozó gyakorlatok felfüggesztését szolgáló ideiglenes intézkedések 
meghozására: 

• panasz fennállása, amelynek alapján a versenykorlátozó gyakorlat vizsgálat 
tárgyát képezi. Emellett a kérelmező fél részéről közvetlen és azonnali 
érdeknek kell fennállnia;  

• tiltott versenykorlátozó gyakorlat nyilvánvaló fennállása, ebben az esetben a 
GVVT 2. cikkét sértő versenyellenes megállapodás létezése; 

• egy olyan helyzet elkerülésének a sürgős szükségessége, amely súlyos, 
azonnali és helyrehozhatatlan kárt okozhat azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyeknek az érdekeit a a gyakorlat sérti, vagy amely általános gazdasági 
érdeket sérthet. 

 
Az N.V. MSA reklám- és PR-tevékenységet folytat, és ennek részeként kereskedelmi 
vásárokat is szervez. Évente kétszer megszervezi a „Nemzetközi Műtárgy- és 
Régiségvásárt”, egy alkalommal Knokke-ben augusztusban, egy alkalommal pedig 
Bruges-ben október végén és november elején. A Flamand Régiségkereskedők Királyi 
Ipartestülete egy kereskedelmi társulás, amely Knokke-ben és Gentben szervez 
régiségvásárokat. Amikor az ipartestület úgy dönt, hogy befejezi saját régiségvásárait 
Knokke-ben, megtiltja tagjainak, hogy részt vegyenek Knokke-ben vagy Bruges-ben 
olyan vásáron, amelyet nem az ipartestület szervez. Az MSA ez ellen 1998. június 24-
én panaszt nyújtott be a Versenytanácsnak, és arra kérte a Versenytanács elnökét, 
hogy hozzon ideiglenes intézkedéseket.  
 
A Versenytanács elnökének a 2002. május 27-i 2002-V/M-38 sz. határozata az N.V. 
MSA /Flamand Régiségkereskedők Ipartestülete által kért ideiglenes intézkedések 
meghozásáról 
A Versenytanács elnökét arra kérték, hogy ideiglenes intézkedésként utasítsa az 
ipartestületet, hogy függessze fel a tilalmat megszabó döntését, és tájékoztassa tagjait 
a felfüggesztésről. A Versenytanács elnöke arra a véleményre jutott, hogy az N.V. 
MSA által benyújtott panasz elegendően részletes volt, és elégséges pontossággal írta 
le a vonatkozó versenyzési gyakorlatot, és ellentétben a Versenyszolgálat által a 
véleményében felsorakoztatott érvekkel, a 2002. május 27-i határozatában 
kijelentette, hogy az ideiglenes intézkedések meghozatala iránti kérelem elfogadható. 
Mielőtt döntést hoztak volna a kérelem megalapozottságáról, az ügyet további 
vizsgálatra visszautalták a Versenyszolgálat elé. Emiatt kiegészítő vizsgálati jelentés 
készítését rendelték el az ideiglenes intézkedések iránti kérelmet illetően, és 
elrendelték különösen a következő két feltétel további vizsgálatát: 
- a GVVT nyilvánvaló megsértésének a fennállása; 
- olyan helyzet fennállása, amely súlyos, azonnali és helyrehozhatatlan kárt 
okozhat annak a vállalkozásnak, amelynek az érdekeit a gyakorlat sérti, vagy amely 
általános gazdasági érdeket sérthet, és amelyet sürgősséggel meg kell akadályozni. 
 

                                                 
7 GVVT: A gazdasági verseny védelméről szóló 1999.7.1-jén koordinált törvény. 



A Versenytanács elnökének a 2002. december 24-i 2002-V/M-95 sz. határozata az 
N.V. MSA /Flamand Régiségkereskedők Ipartestülete által kért ideiglenes 
intézkedések meghozásáról  
Az elnök 2002. december 24-én úgy döntött a GVVT nyilvánvaló megsértésének a 
fennállását illetően, hogy az ipartestület vállalkozások társulása, és döntéseit a GVVT 
2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett vállalkozások társulása által hozott 
döntéseknek kell tekinteni. A vonatkozó döntések versenyellenesnek minősülnek, 
mivel a tagoknak megtiltották az N.V. MSA által szervezett vásárokon való részvételt. 
A második feltétel vonatkozásában az elnök megállapította, hogy a kár súlyos, 
azonnali és helyrehozhatatlan, hogy a kár egyértelműen összefügg a bepanaszolt 
gyakorlattal, és hogy teljesül a sürgősség követelménye is. A Versenytanács elnöke 
ennek megfelelően kijelentette, hogy az ideiglenes intézkedések meghozatala 
megalapozott, és elrendelte a Flamand Régiségkereskedők Ipartestülete által hozott 
döntés felfüggesztését. A céhet utasították továbbá, hogy ajánlott levélben és az ítélet 
operatív részének az ipartestület honlapján való elhelyezésével tudassa összes tagjával 
a Versenytanács e határozatát. 
 
Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság, 2004. szeptember 29-i ítélet 
Az ipartestület fellebbezést nyújtott be a Versenytanács elnöke által 2002. május 27-
én és 2002. december 24-én, a GVVT 35. cikke szerinti ideiglenes intézkedések 
tárgyában hozott határozatok ellen. Mivel a két határozatot ugyanabban az ideiglenes 
intézkedések meghozatalával kapcsolatos kérelemben említették, a bíróság egy közös 
ítéletben fogalmazta meg döntését. 

A 2002. május 27-én a GVVT 35. cikke szerinti ideiglenes intézkedések 
tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánították, mivel 
az ipartestület nem tudta bizonyítani, hogy sor került a fellebbezési értesítés többi 
félnek történő kézbesítésére. 

A 2002. december 24-én, szintén a GVVT 35. cikke szerinti ideiglenes 
intézkedések tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést azonban elfogadhatónak 
nyilvánították.  

A Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság teljeskörű bíráskodást folytat, amikor a 
Versenytanács vagy annak elnöke által hozott határozatok elleni fellebbezések 
tárgyában ítélkezik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ügyet végérvényesen 
elveszik a Versenytanácstól vagy annak elnökétől.  

Az ipartestület úgy érvelt fellebbezésében, hogy a kifogásolt tiltást az 1999. 
december 7-i közgyűlésen visszavonták, de a közgyűlés jegyzőkönyvében nem 
szerepelt semmilyen ilyen értelmű kifejezett határozat. 

A bíróság megállapította, hogy az elnök helyesen járt el, amikor úgy döntött, 
hogy a tiltás első látásra a GVVT 2. cikkében megállapított, kartellekre vonatkozó 
tilalom megsértése. A bíróság azonban megjegyezte, hogy a vitatott határozat kiadása 
óta figyelembe kell venni az 1/2003 rendelet 3. cikke (2) bekezdésének első mondatát, 
amely a következőket mondja ki: 

„A nemzeti versenyjog alkalmazása nem vezethet az olyan 
megállapodásoknak, vállalkozások társulásai döntéseinek vagy összehangolt 
magatartásoknak a tilalmához, amelyek ugyan befolyásolhatják a tagállamok közötti 
kereskedelmet, viszont az EK-Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének értelmében nem 
korlátozzák a versenyt, vagy amelyek megfelelnek az EK-Szerződés 81. cikke (3) 
bekezdésében foglalt feltételeknek, illetve amelyek valamelyik, az EK-Szerződés 81. 
cikke (3) bekezdésének alkalmazásáról szóló rendelet hatálya alá tartoznak.”  



Azaz, a Fellebbviteli Bíróság arra az álláspontra jutott, hogy a belga nemzeti 
jog alkalmazása nem vezethet a vállalkozások társulásai által hozott olyan döntések 
tilalmához, amelyeket az európai jog megenged. Ha az ipartestület által hozott vitatott 
határozat nem sérti az EK-Szerződés 81. cikkében megállapított kartelltilalmat, a 
GVVT 2. cikkének a nyilvánvaló megsértése a bíróság szerint nem tiltható meg, és az 
elrendelt intézkedések nem tarthatók fenn.  

A bíróság ezután megvizsgálta, hogy a vitatott határozat sérti-e az EK-
Szerződés 81. cikkét, és úgy döntött, hogy nem tételezhető fel, hogy a vitatott tilalom 
érezhető hatással járna a Közösségen belüli versenyre. A bíróság ezért úgy vélte, hogy 
a vitatott tilalom nem az EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése által tiltott, 
vállalkozások társulása által hozott döntés. 

Mivel a nemzeti versenyjog nem eredményezheti olyan dolog megtiltását, 
amely nem ütközik az EK-Szerződés 81. cikkével, a bíróság úgy döntött, hogy az 
elnök által hozott vitatott határozat nem tartható fenn.  

A Versenytanács elnöke által 2002. május 27-én hozott határozat elleni 
fellebbezést a Fellebbviteli Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította. A Versenytanács 
elnöke által 2002. december 24-én hozott határozat elleni fellebbezést elfogadhatónak 
és megalapozottnak nyilvánították. 
 
3. A Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság által 2004. szeptember 29-én bejelentett ítélet 
(Gema Plastics kontra V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. 
Belgisch Instituut voor Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. 
Martens Plastics, N.V. Pipelife Belgium és N.V. Wavin Belgium). 

 
A Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság 2004. szeptember 29-i ítéletében a Gema Plastics 
által a belga versenyhatóságnak benyújtott ideiglenes intézkedések iránti kérelem 
elfogadhatóságáról döntött.  

 
A kérés az új belga „Benor alkalmazási előírás (TR 1401)” ellen irányult, amely azt a 
minimális mélységet állapítja meg, amelyre a PVC szennyvíz-elvezetési 
komponenseket le kell süllyeszteni ahhoz, hogy a „Benor” jelzést lehessen használni. 
Ez a belga szabvány azonban nagyobb mélységet ír elő az európai szabványnál („EN 
1401-1 és NBN EN 1401-1”). A Gema Plastics szerint a belga szabványnak az a célja, 
hogy megszüntesse a belga piacon az olyan komponensek gyártói és szállítói által 
támasztott konkurenciát, amelyeket nem kell ilyen mélyre lesüllyeszteni, és ebből 
következően sérti a gazdasági verseny védelméről szóló belga szövetségi törvény 2. 
cikkének (1) bekezdését és az EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését. A belga 
versenyhatóság elnöke azt a döntést hozta, hogy nem elfogadható az ideiglenes 
intézkedések iránti kérelem, mivel a kérelmező nem teljesítette a szükséges feltételt, 
amely szerint a gazdasági verseny védelméről szóló belga törvény 35. cikke 
értelmében vett azonnali és tényleges érdekének kell fennállnia. A Fellebbviteli 
Bíróság azonban úgy döntött, hogy a versenyhatóság elnöke túlságosan szűk 
meghatározást alkalmazott, és a Gema valóban azonnali és tényleges érdekkel 
rendelkezett. A szükséges feltételek azonban – hogy az ügynek súlyos, azonnali és 
helyrehozhatatlan kárral kell járnia és sürgős intézkedést kell szükségessé tennie – 
nem teljesültek. A Fellebbviteli Bíróság ezért úgy döntött, hogy az ideiglenes 
intézkedések iránti kérelem elfogadható, de megalapozatlan.  

 



4. Mons-i Kereskedelmi Bíróság, 2004. december 23-i ítélet, S.P.R.L. Lust 
Automobiles kontra DaimlerChrysler A.G. Stuttgart és S.A. DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourg 

Az S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), a Mercedes gépjárművek független 
viszonteladója, keresetet nyújtott be a DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) és az 
S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg (DCBL) ellen a közösségi 
versenyszabályok megszegése miatt. 
 
A Lust azzal vádolta a DCBL-t és a DCAG-t, hogy korlátozzák a következőket: 
 
1. párhuzamos behozatalok, különösen azáltal, hogy megakadályozzák, hogy a 
Lust külföldi Mercedes-kereskedőktől szerezzen be árukat, 
 
2. meghatalmazott közvetítőn keresztüli értékesítések, különösen azáltal, hogy 
nyomást gyakorolnak a Charleroi-i Mercedes-kereskedőre, a Car & Truck Charleroi-
ra, hogy törölje azokat a megrendeléseket, amelyek esetében a Lust csak a végső vevő 
megbízottjaként működik közre. 
 
A párhuzamos behozatalok korlátozása tekintetében, noha a DCAG nemzeti 
leányvállalatai és az Európai Unió különféle országaiban letelepedett kereskedők és 
ügynökök közötti forgalmazási szerződések keretében tiltották a szerződéses 
forgalmazó által a nem szerződéses viszonteladó részére történő értékesítéseket, a 
Mons-i Kereskedelmi Bíróság megállapította, hogy a gépjárművek forgalmazására 
vonatkozó három EU-rendelet (123/85 rendelet – 3. cikk (10) bekezdése, 1475/95 
rendelet – 3. cikk (10) bekezdése és 1400/2002 rendelet – 4. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának iii. alpontja) megengedi az ilyen típusú záradékokat, és ezért a záradék 
összhangban áll a közösségi joggal. 
 
A szerződéses közvetítőn keresztüli értékesítések tekintetében a bíróság arra kérte a 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg-ot, hogy mutassa be a Mercedes-hálózathoz 
tartozó belga kereskedőkkel aláírt, jelenleg érvényes kereskedői megállapodás egy 
példányát, mindazoknak a dokumentumoknak vagy eszközöknek a kíséretében, 
amelyekből megállapítható az az időpont, amelyen a megállapodás hatályba lépett, és 
az, hogy a megállapodás ténylegesen kötelező érvényű a kereskedőkre nézve, 
valamint tanúk kihallgatását rendelte el, hogy megállapítsa, hogy megfelel-e a 
valóságnak a következő állítás: 
 
„Az S.A. Car & Truck Charleroi a DaimlerChrysler Belgium Luxembourg és/vagy a 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart utasítására vagy az általuk kiadott körlevelek vagy 
írásbeli utasítások alapján törölte a 2000. május 29-i 1168. és 1169. sz. megrendelést”. 
 

Dánia 
A dán Versenypolitikai Fellebbviteli Bíróság 2004. augusztus 18-án ítéletet hozott, 
amely megsemmisítette a Dán Könyvszövetséggel kapcsolatos ügyben 2003. 
szeptember 24-én a dán Versenytanács által hozott határozatot. A dán Versenytanács 
megsemmisített határozata megállapította, hogy a Dán Könyvszövetség megsértette 
az EK-Szerződés 81. cikkét, mivel a dán könyviparban olyan kereskedelmi 
megállapodást tart fenn, amely megakadályozza, hogy más országbeli 



könyvkereskedők dán könyveket adjanak el dániai fogyasztóknak, anélkül, hogy 
betartanák a dániai rögzített árakat.  
 
Dánia és az EU-n belül más országok rögzített könyvárakkal rendelkeznek 
(megállapodás vagy törvény alapján), míg más országok szabad árakkal rendelkeznek. 
Ez a helyzet bizonyos problémákat von maga után a rögzített könyvárakkal és a 
szabad könyvárakkal rendelkező országok közötti kereskedelem tekintetében.  
 
A dán Versenytanács azt a döntést hozta, hogy az EK-jog gyakorlata szerint az EU-n 
belüli könyvkereskedelemben a rögzített árak csak olyan esetekben fogadhatók el, 
amikor a szerződő fél, aki a rögzített árak betartását követeli, bizonyítani tudja, hogy a 
későbbi újbóli behozatal indoka egyedül a rögzített áras rendszer megkerülése. A dán 
Versenytanács így megállapította, hogy a rögzített árak újbóli behozatalon keresztüli 
általános végrehajtása az EK-Szerződés 81. cikkébe ütközik.  
 
A fellebbezési ügyben a dán Versenypolitikai Fellebbviteli Bíróság a Bizottságnak az 
EK-Szerződés 81. cikkének és az EU-n belüli rögzített könyváras nemzeti 
rendszereknek az összeegyeztethetősége tárgyában képviselt nézetére vonatkozóan az 
EU kulturális minisztereinek küldött, 1998. november 12-i bizottsági levélre alapozta 
ítéletét. A dán Versenypolitikai Fellebbviteli Bíróság azt a döntést hozta, hogy e levél 
szerint a rögzített könyvárakra vonatkozó dán megállapodás nem gyakorol jelentős 
hatást a tagállamok közötti kereskedelemre, és a megállapodás ennek megfelelően 
nem tartozik az EK-Szerződés 81. cikkének a hatálya alá. A dán Versenypolitikai 
Fellebbviteli Bíróság így olyan ítéletet hozott, amely megsemmisítette a dán 
Versenytanács határozatát. 

Németország 
Berlini Tartományi Bíróság, 2004.01.13., 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Nem semmisek a szervízállomások forgalmazási megállapodásai a versenyellenes 
hosszú távú kizárólagosság miatt; mint ügynökségi szerződésekre, nem vonatkozik 
rájuk az EK-Szerződés 81. cikke; a GWB régi változatának a 18. cikke szerinti 
versenykorlátozás hiányában nem vonatkozik rájuk a GWB régi változatának a 34. 
cikke.  
(EK-Szerződés 81. cikke; Polgári törvénykönyv 134. és 138. cikke) 
 
Mainzi Tartományi Bíróság, 2004.01.15., 12 HK O 56/02, P-136/03 
Nincs jogalapja a kártérítési keresetnek, amelyet azért indítottak, mert túlzott árakat 
fizettek vitaminokért amiatt, hogy az alperes egy világméretű vitaminkartellben vett 
részt, amit a Bizottság a bíróságra nézve kötelező erővel megállapított, minthogy 
vevőként a felperes nem tartozik a GWB 1. és 33. cikkében és a Polgári törvénykönyv 
EK-Szerződés 81. cikkével összefüggésben olvasott 823. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt kartelltilalom védelmi hatókörébe, az árkartell „célirányosságának” a hiánya 
miatt.  
(EK-Szerződés 81. cikke; GWB 1. és 33. cikke, Polgári törvénykönyv 823. cikkének 
(2) bekezdése) 
 
Berlini Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.01.15., 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
A mobiltelefon-hálózat üzemeltetője erőfölénnyel rendelkezik a vezetékes hálózatból 
saját mobiltelefon-hálózatába intézett hívások végződtetésének a piacán; nem áll fenn 
visszaélés, mivel a felperes megakadályozza, hogy az alperes használja a SIM-



kártyákat és mobiltelefonos összeköttetéseket hozzon létre, mert a felperes a SIM-
kártyákat a vezetékes hálózatból érkező hívások kereskedelmi átirányítására használja 
(a hálózat épségét érintő kockázat). 
(GWB 19. és 20. cikke, EK-Szerződés 82. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének 
b) és c) pontja, UWG 1. cikke) 
 
Mainzi Tartományi Bíróság, 2004.01.15., 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Nincs jogalapja a kártérítési keresetnek, amelyet azért indítottak, mert túlzott árakat 
fizettek vitaminokért amiatt, hogy az alperes egy világméretű vitaminkartellben vett 
részt, amit a Bizottság a bíróságra nézve kötelező erővel megállapított, minthogy 
vevőként a felperes nem tartozik a GWB 1. és 33. cikkében és a polgári törvénykönyv 
EK-Szerződés 81. cikkével összefüggésben olvasott 823. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt kartelltilalom védelmi hatókörébe, az árkartell „célirányosságának” a hiánya 
miatt.  
(EK-Szerződés 81. cikke; GWB 1. és 33. cikke, Polgári törvénykönyv 823. cikkének 
(2) bekezdése) 
 
Berlini Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.01.15., 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Nincs jogalapja a mobiltelefon-hálózat üzemeltetője elleni keresetnek, amellyel arra 
akarták kényszeríteni, hogy bocsássa más vállalkozások rendelkezésére a hálózatát a 
vezetékes hálózatból érkező hívások GSM-átjárókon keresztüli végződtetése céljából, 
minthogy ezek a vállalkozások nem a szolgáltatási láncban feljebb vagy lentebb 
található (upstream vagy downstream) piacokon kívánnak tevékenykedni, hanem 
magán a szóban forgó piacon (a GWB 19. cikke (4) bekezdésének 4. pontja); a 
hálózati hozzáférés megtagadása egyébként sem képez megkülönböztetést vagy 
korlátozást, mivel a korlátozás nem indokolatlan.  
(GWB 19. cikke (4) bekezdésének 4. pontja, GWB 19. cikkének (1) bekezdése és (4) 
bekezdésének 1. pontja, GWB 20. cikke, EK-Szerződés 82. cikke, GWB 1. cikke) 
 
Berlini Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.01.22., 2 U 17/02, P-219/02 
Kereset annak megállapítása céljából, hogy a felek között kötött Chrysler Automobile 
szerződéses kereskedői megállapodás alperes általi, 2002. december 31-i felmondása 
hatálytalan azon az alapon, hogy jogokkal való visszaélés történt; a felperesnek a 
továbbiakban nincs joga ahhoz, hogy Chrysler gépjárművekkel és alkatrészekkel 
lássák el; a kérelem keresztfellebbezéssel történő meghosszabbítása tekintetében: 
annak megállapítása, hogy a 2002. december 31-i felmondás hatályos, és nem sérti 
sem a versenykorlátozásokat tiltó törvény (GWB) 20. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott diszkrimináció tilalmát, sem pedig az EK-Szerződés 81. 
cikkének (1) bekezdését (érezhető hatás hiánya).  
(GWB 20. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének első mondata; EK-Szerződés 
81. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése; 1475/95/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének 
2. pontja; 1400/2002/EK rendelet 10. cikke; Polgári törvénykönyv 242. cikke és 315. 
cikke (3) bekezdésének második mondata, második főmondata; az általános 
értékesítési feltételekről szóló törvény 9. cikke) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.01.27., W (Kart) 9/01, P-243/01 
Jogsegély iránti kérelem elutasítása egy perben, amely egy versenyellenes bojkott és 
téglák visszaélésszerűen magas eladási ára miatti kártérítésre és kártérítés szintjének a 
rögzítésére irányul a Polgári eljárási törvénykönyv 116. cikke (1) bekezdésének 2. 
pontjában szereplő követelmények nem teljesítése alapján. 



(EK-Szerződés 81. és 82. cikke; Polgári törvénykönyv 823. cikkének (2) bekezdése és 
249. cikke; Polgári eljárási törvénykönyv 116. cikke (1) bekezdésének 2. pontja) 
 
Karlsruhei Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.01.28., 6 U 183/03, P-54/04 
A nyilatkozat iránti kérelem nem elfogadható, továbbá nem jár kártérítés a 
vitaminkartell piacának a másik oldala számára, mivel nem keletkezett kár 
(összehasonlítás a feltételezett nyereségrés és a tényleges nyereségrés között, nem 
pedig a feltételezett beszerzési ár és a tényleges beszerzési ár között).  
(GWB 33. cikke, EK-Szerződés 81. cikke, Polgári törvénykönyv 823. cikkének (2) 
bekezdése) 
 
Szövetségi Bíróság, 2004.02.10., KZR 6+7/02, P-41+69/00 
A hivatalos kifizetés-engedélyezési eljárás (távközlési összeköttetések ellenében) nem 
zárja ki annak a tényleges lehetőségét, hogy egy cég olyan díjszabást nyújt be, 
amelynek révén visszaél erőfölényével és e célból engedélyt szerez, mivel a 
visszaélést a vizsgálati eljárás során nem vizsgálják (obiter dictum). 
(EGK-Szerződés 86. cikke (EK-Szerződés 82. cikke); távközlési törvény 24., 25., 35. 
és 39. cikke) 
 
Müncheni Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.02.26., U (K) 5585/03, P-289/03 
Hatályos a felperessel kötött kereskedői megállapodás alperes általi, 2003. szeptember 
30-i felmondása, amelynek az volt az oka, hogy 2003. október 31-én hatályba lépett 
az autóiparra vonatkozó új közösségi csoportmentességi rendelet (1400/2002), és az 
alperesnek ennek következtében át kellett szerveznie németországi és európai 
forgalmazási hálózatát. (Megadták a fellebbezési engedélyt).  
(az 1400/2002 közösségi autóipari csoportmentességi rendelet; Polgári törvénykönyv 
307. cikke) 
 
Müncheni Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.02.26., U (K) 5664/03, P-295/03 
Hatályos a felperessel kötött kereskedői megállapodás alperes általi, 2003. szeptember 
30-i felmondása, amelynek az volt az oka, hogy 2003. október 31-én hatályba lépett 
az autóiparra vonatkozó új közösségi csoportmentességi rendelet (1400/2002), és az 
alperesnek ennek következtében át kellett szerveznie németországi és európai 
forgalmazási hálózatát. 
(az 1400/2002 közösségi autóipari csoportmentességi rendelet) 
  
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.03.03., U (Kart) 32/99, P-21/99 
Kereset arra vonatkozó információ közzétételére irányulóan, hogy hány és milyen 
alakú, tömegű és tartalmú, német címzetteknek címzett küldeményt adtak le vagy 
adattak le a holland postánál 1997-ben; ezt a keresetet különösen azon az alapon nem 
zárták ki, hogy a felperes visszaélt erőfölényével. 
(régi Egyetemes Postaegyezmény 25. cikke (3) bekezdésének első és második 
mondata; az EK-Szerződés régi változatának 86., 90. és 59. cikke; Polgári 
törvénykönyv 242. cikke) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.03.24., VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
A mobiltelefon-hálózat üzemeltetője erőfölénnyel rendelkezik a vezetékes hálózatból 
saját mobiltelefon-hálózatába intézett hívások végződtetésének a piacán; nem áll fenn 
visszaélés, mivel a felperes megakadályozza, hogy az alperes használja a SIM-



kártyákat és mobiltelefonos összeköttetéseket hozzon létre, mert a felperes a SIM-
kártyákat a vezetékes hálózatból érkező hívások kereskedelmi átirányítására használja 
(a hálózat épségét érintő kockázat). 
(GWB 19. és 20. cikke, EK-Szerződés 82. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének 
b) és c) pontja, UWG 1. cikke) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.03.24., U (Kart) 43/02, P-12/02 
Megállapították, hogy nem semmis egy szervízállomásra vonatkozó megállapodás 
egy hosszú távú kizárólagossági záradék miatt, minthogy az EGK-Szerződés 85. 
cikkének (1) bekezdése (= EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése) és a régi GWB 
15. cikke (= új GWB 14. cikke) a szervízállomásra vonatkozó megállapodásra mint 
ügynökségi szerződésre nem alkalmazandó, és a felperes nem bizonyította a 
halmozott hatások elméletével összhangban a jelentős piacfelosztási hatást; nem 
sértették meg a régi GWB 34. cikkében meghatározott, írásbeliséggel kapcsolatos 
követelményt.  
(EK-Szerződés 85. cikke; a GWB régi változatának 15. és 34. cikke; Polgári 
törvénykönyv 125. és 138. cikke) 
 
Szövetségi Bíróság, 2004.03.30., KZR 24/02, P-197/98 
Ha egy új gépjárművekkel foglalkozó kiskereskedő, aki nem tartozik egy gyártó 
szelektív forgalmazási rendszeréhez, azért nem tudja teljesíteni vevőinek az új autókra 
vonatkozó megrendeléseit, hogy a külföldi szerződéses kereskedők megtagadják, 
hogy új járművekkel lássák el a rendszeren kívüli kiskereskedőket, akkor a Polgári 
törvénykönyv 823. cikkének (2) bekezdése alapján, amelyet az EK-Szerződés 81. 
cikkének (1) bekezdésével összefüggésben kell olvasni, joga lehet arra, hogy 
nyereségkiesés miatt kártérítési keresetet indítson, ha a lényeges időpontban a 
rendszeren kívüli kiskereskedőket új járművekkel ellátó szerződéses kereskedőkre 
vonatkozó tiltás EK-Szerződés 81. cikkének az (1) bekezdésében megállapított 
tilalom alóli mentességének a hatásai az 1475/95/EK rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdése szerint nem voltak alkalmazandók.  
 
A gyártó részéről tanúsított egyoldalú „fekete magatartás” és a fokozott árfegyelemre 
felszólító felhívás az 1475/95/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdése szerint a 
mentesség elvesztéséhez vezet (kizárólag) arra az időszakra vonatkozóan, amely alatt 
a kifogásolható magatartás valószínűleg befolyásolja a szerződéses kereskedőket, és 
csak azoknak a forgalmazási megállapodásoknak a vonatkozásában, amelyek arra a 
területre alkalmazandók, ahol a tiltott magatartás torzítja a versenyt. A külföldi 
szerződéses kereskedőinek részéről tanúsított úgynevezett fekete magatartás az 
1475/95/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének 6–12. pontja szerint nem 
tulajdonítható automatikusan a gyártónak.  
(EK-Szerződés 81. cikke; 1475/95/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése) 
 
Dortmundi Tartományi Bíróság, 2004.04.01., 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Kártérítési igény a felperes részéről amiatt, hogy vitaminokért túlzott árakat fizetett az 
alperesnek, mert az alperes egy vitaminkartellhez tartozott.  
(EK-Szerződés 81. cikke; GWB 1. és 33. cikke, Polgári törvénykönyv 823. cikkének 
(2) bekezdése) 
 



Kieli Tartományi Bíróság, 2004.04.16., 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Hatályos a versenytörvény szerint egy szerződéses záradék, amely tiltja a SIM-
kártyák távközlési rendszerekben, az egyik harmadik felet egy másik harmadik féllel 
összekötő kapcsolatok betáplálására való felhasználását.  
(GWB 19. és 20. cikke, EK-Szerződés 82. cikkének (1) bekezdése és (2) 
bekezdésének b) és c) pontja, UWG 1. cikke) 
 
Dortmundi Tartományi Bíróság, 2004.04.16., 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
A fő kereset rendezése után a költségek kérdése maradt hátra: a társak közötti verseny 
tilalma, amelyet egy társulási megállapodás állapít meg, a valamely társ lemondását 
követő kétéves időtartam vonatkozásában versenyjogi szempontból nem 
kifogásolható.  
(A tisztességtelen verseny tilalmáról szóló törvény (UWG) 1. cikke, GWB 1. cikke, 
EK-Szerződés 81. cikke) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.04.21., U (Kart) 12/03, P-171/99 
Nincs jogalapja a franchise megállapodással kapcsolatos szerződés előtti 
felelősségnek („Pizza Hut”), minthogy a hatályos jogválasztás miatt a felperes által 
bejelentett összes igényre az USA-beli Kansas állam jogát kell alkalmazni; nem áll 
fenn semmisség a régi GWB 15. és 18. cikke szerint. Nem jár kártérítés az FTC 
Franchise Szabályzat megsértése miatt.  
(A Polgári törvénykönyvet bevezető törvény 11., 27., 29., 31. és 34. cikke; a GWB 
régi változatának 15., 18., 34. és 98. cikke; az EK-Szerződés régi változatának 85. 
cikke; a 4087/88 rendelet 3. cikke) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.04.21., U (Kart) 7/03, P-202/00 
Nem semmis a franchise megállapodás („Pizza Hut”) a német vagy európai 
versenyjog megsértése miatt; nincs jogalap, mivel a jogválasztás hatályos, és 
Anglia/Wales jogát kell alkalmazni minden bejelentett igényre. 
(A Polgári törvénykönyvet bevezető törvény 11., 27., 29., 31. és 34. cikke; a GWB 
régi változatának 15., 18., 34. és 98. cikke; az EK-Szerződés régi változatának 85. 
cikke; a 4087/88 rendelet 3. cikke) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.04.21., U (Kart) 14/03, P-149/03 
A franchise megállapodás („Pizza Hut”) érvényes, mivel a felperes által bejelentett 
minden igényre az USA-beli Kansas állam jogát kell alkalmazni. Nem jár kártérítés az 
FTC Franchise Szabályzat megsértése miatt. 
(A Polgári törvénykönyvet bevezető törvény 11., 27., 29., 31. és 34. cikke; a GWB 
régi változatának 15., 18., 34. és 98. cikke; az EK-Szerződés régi változatának 85. 
cikke; a 4087/88 rendelet 3. cikke) 
 
Müncheni Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.04.22., U (K) 1582/04, P-94/04 
Nincs jogalapja a keresetnek, amely bizonyos SIM-kártyák feltörése és mobiltelefon-
kapcsolatok létesítése megtagadásának a megváltoztatása miatt indult, mert a 
visszaadott SIM-kártyák GSM-konverterekben való felhasználását szerződés tiltja.  
(GWB 19., 20. és 33. cikke, EK-Szerződés 82. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja, 
UWG 1. cikke) 
 
Düsseldorfi Tartományi Bíróság, 2004.04.28., 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 



A felperes azért indított keresetet, hogy fizessék ki a SIM-kártyák rendelkezésre 
bocsátásáért és mobiltelefon-hálózatának a használatáért járó telefondíjakat; hatályos 
a mobiltelefon-szerződések felperes általi rendkívüli felmondása, amelynek az indoka 
az volt, hogy az alperes a megállapodással ellentétben arra használja a SIM-kártyákat, 
hogy egy GSM-átjáróval összekötve külső hívásokat továbbítson a felperes 
mobiltelefonos hálózatában; az ennek megfelelő szerződéses használati korlátozás 
nem semmis.  
(GWB 19. és 20. cikke, EK-Szerződés 82. cikkének (1) bekezdése és (2) 
bekezdésének b) és c) pontja, UWG 1. cikke) 
  
Ingolstadti Tartományi Bíróság, 2004.05.11., 1HK O 1933/03, P-209/04 
Az 1400/2002 rendelet elfogadását követően érvényes egy kereskedői megállapodás 
felmondása, amennyiben létezik ennek megfelelő szerződéses záradék (mellékesen: 
EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése, 1400/2002 rendelet) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.06.23., VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Tilos a „Budweiser Budvar” sört értékesítésre önállóan felkínálni a kérelmező 
vevőinek egy bizonyos területen belül, vagy reklámozni a kizárólagos forgalmazási 
jog alapján mindaddig, amíg végleges döntés nem születik a felek között kötött 
importmegállapodás tekintetében; nem volt a tagállamok közötti kereskedelemre 
gyakorolt érezhető hatás.  
(UWG 1. és 3. cikke, EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése) 
 
Szövetségi Bíróság, 2004.07.13., KZR 10/03, P-66/00 
Egy gépjármű-kereskedői megállapodásban szereplő általános feltételek 
hatályosságáról (többféle márka, minimális értékesítési árbevétel, 
szavatosságvállalások, felmondási értesítés, megállapodás befejezése).  
(Polgári törvénykönyv 307. cikke; EK-Szerződés 81. cikke, 1475/95 rendelet, 
1400/2002 rendelet)  
 
Stuttgarti Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.07.22., 2 U 202/03, P-30/03 
Az alperes köteles kártérítést fizetni a felperes által a megújított műhelymegállapodás 
késői megkötése miatt elszenvedett veszteségekért, amelyre akkor került sor, amikor 
az új közösségi autóipari csoportmentességi rendelet figyelembevételével 
kiigazították a forgalmazási rendszert; a felperessel szembeni nem egyenlő bánásmód 
más műhelyekkel összehasonlítva, amelyekkel fenntartották a szerződéses 
kapcsolatot.  
(GWB 33. cikke és 20. cikkének (1) és (2) bekezdése; 1475/95/EK rendelet; EK-
Szerződés 81. cikke) 
 
Stuttgarti Tartományi Bíróság, 2004.08.03., 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Nincs jogalapja a kártérítési keresetnek, amelyet a felperes kizárólagos forgalmazási 
jogának a megsértése miatt nyújtottak be, amely abban merült ki, hogy további 
szerződéses kereskedőt neveztek ki, mert az 1475/1995/EK rendelet lejárta után 
megszűnt a területi védelmi megállapodás mentessége az EK-Szerződés 81. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott tilalom alól. Kérdésként merült fel a kizárólagossági 
záradék érvénytelensége az új közösségi autóipari csoportmentességi rendelet 
hatálybalépése miatt.  
(EK-Szerződés 81. cikke, az 1400/2002 közösségi autóipari csoportmentességi 
rendelet, az 1475/1995 közösségi autóipari csoportmentességi rendelet) 



 
Frankfurt am Main-i Tartományi Bíróság, 2004.08.20., 3-12 O 40/04, P-95/04 
A felperesnek nem áll jogában, hogy szolgáltatási szerződést kössön az alperessel, 
még akkor sem, ha a felperes teljesíti a szelektív forgalmazási feltételeket, mert az 
alperesnek megengedett volt, hogy az autókereskedéssel szemben felmondási határidő 
nélkül felmondja a szerződést, és a felperes kereskedelmi és műhelytevékenységei 
gazdasági szempontból egy működési egységet alkotnak.  
(Polgári törvénykönyv 823. cikkének (2) bekezdése és 249. cikke, EK-Szerződés 81. 
cikke, 1400/2002 közösségi autóipari csoportmentességi rendelet, GWB. 20. cikke és 
33. cikkének első mondata) 
 
Müncheni I. sz. Tartományi Bíróság, 2004.09.07., 9HK O 3863/04, P-25/05 
Az alperesnek nincs visszatartási joga a SIM-kártyák aktivilásának az elmaradása 
miatti pénzbeni követeléssel szemben.  
 (GWB 19. és 20. cikke; EK-Szerződés 82. cikke; UWG 1. cikke) 
 
Müncheni I. sz. Tartományi Bíróság, 2004.09.13., 17HK O 23320/03, P-5/05 
Az alperesnek nincs visszatartási joga a SIM-kártyák aktivilásának az elmaradása 
miatti pénzbeni követeléssel szemben.  
 (GWB 19. és 20. cikke; EK-Szerződés 82. cikke; UWG 1. cikke) 
 
Potsdami Tartományi Bíróság, 2004.09.23., 51 O 204/03, P-150/04 
Az ellenkeresetbeli alperes kötelezettsége, amely szerint az ellenkeresetbeli felperesen 
keresztül kell elidegenítenie a használt gumiabroncsokat az operatív részben 
megállapított mértékben, és fizetnie kell és tájékoztatnia kell az ellenkeresetbeli 
felperest az operatív részben megállapított mértékben; a szerződés, amelyen a 
követelések alapulnak, nem sérti az EK-Szerződés 81. cikkének az (1) bekezdését, 
mivel az esetleges versenykorlátozás semmi esetre sem érezhető.  
(EK-Szerződés 81. cikkének (1) és (2) bekezdése, Polgári törvénykönyv 138. cikke, 
Polgári törvénykönyv 134. cikke a Büntető törvénykönyv 266. cikkével 
összefüggésben olvasva) 
 
Düsseldorfi Felsőbb Tartományi Bíróság, 2004.10.27., VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
A felperes keresete az alperes kényszerítése érdekében arra, hogy teljes sörigényét 
tőle szerezze be; kereset a másutt vásárolt sörre vonatkozó információk 
kiszolgáltatása érdekében; a sörszállítási megállapodásra a versenykorlátozás 
érezhetőségének a hiánya miatt nem alkalmazandó az EK-Szerződés 81. cikke. 
(EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése; Polgári törvénykönyv 138. cikkének (1) 
bekezdése) 
 
Lipcsei Tartományi Bíróság, 2004.10.27., 05 O 5659/04, P-211/04 
Döntés a költségek tárgyában a megállapodás szerinti rendezés után: a felperes 
keresete annak érdekében, hogy beszüntessék átfogó szelektív forgalmazási 
rendszerének a megsértését, amely abban áll, hogy az alperes általi viszonteladás 
céljából jogellenesen szereznek be új gépjárműveket.  
(EK-Szerződés 81. cikke; 1400/2002 rendelet; GWB 19. és 20. cikke) 
 
Müncheni I. sz. Tartományi Bíróság, 2004.11.30., 9HK O 7696/04, P-6/05 
Az alperesnek nincs visszatartási joga a SIM-kártyák aktivilásának az elmaradása 
miatti pénzbeni követeléssel szemben.  



(GWB 19. és 20. cikke; EK-Szerződés 82. cikke; UWG 3. cikke; TKG 33. cikke) 
 
 
Kölni Tartományi Bíróság, 2004.12.16., 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Nincs jogalapja a SIM-kártyák alperes általi aktiválása miatti keresetnek; a lezárás 
elfogadható volt, mert a felperes a GSM-átjáróval összekötve szerződésszegő módon 
használja a SIM-kártyákat, hogy lehetővé tegye más vállalkozások számára, hogy a 
felperes mobiltelefonos hálózatában telefonhívásokat végződtessenek; nincs jogalapja 
a SIM-kártyák kereskedelmi távközlési szolgáltatások céljára történő felhasználása 
miatti keresetnek.  
(Polgári törvénykönyv 19. és 20. cikke, EK-Szerződés 82. cikke, UWG 1. cikke) 
 
Kölni Tartományi Bíróság, 2004.12.16., 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Nincs jogalapja a SIM-kártyák alperes általi aktiválása miatti keresetnek; a lezárás 
elfogadható volt, mert a felperes a GSM-átjáróval összekötve szerződésszegő módon 
használja a SIM-kártyákat, hogy lehetővé tegye más vállalkozások számára, hogy a 
felperes mobiltelefonos hálózatában telefonhívásokat végződtessenek; nincs jogalapja 
a SIM-kártyák kereskedelmi távközlési szolgáltatások céljára történő felhasználása 
miatti keresetnek.  
(Polgári törvénykönyv 19. és 20. cikke, EK-Szerződés 82. cikke, UWG 1. cikke) 

Spanyolország 
Az olajtársaságok és szervízállomások közötti jogi eljárásokban vitatott ügyek mind 
hasonlóak voltak, és elsősorban a szállítási szerződések lehetséges érvénytelensége 
állt előterükben, amelyeket a bíróságok vagy jutalékmegállapodásként (valódi 
ügynöki megállapodások), vagy viszonteladói megállapodásként (nem valódi ügynöki 
megállapodások) osztályoztak, amelyek összeegyeztethetők lehetnek a 81. cikk (1) 
bekezdésével (általános tilalom), mivel megfelelhetnek az 1983. június 22-i 
1984/1983 mentességi rendeletben és az 1999. december 22-i 2790/1999 mentességi 
rendeletben megállapított tilalom alóli kivételeknek, amelyek mindegyike az EK-
Szerződés jelenlegi 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és az 
összehangolt magatartás bizonyos kategóriáira való alkalmazásával kapcsolatos. 
 
Ezek közül az eljárások közül négy esetében elsőfokú bíróságok által hozott ítéletek 
elleni fellebbezésről volt szó. Az Automoción y Servicios La Safor, S.L. kontra 
Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. ügy a 44. sz. Madridi Elsőfokú Bíróság 
elé terjesztett panasz, amelyben a panaszos kinyilvánította azt a szándékát, hogy 
megfellebbezi az ellene hozott ítéletet. 
 
A 44. sz. Madridi Elsőfokú Bíróság 2004. június 10-én hozott ítélete a 965/2002 sz. 
rendes eljárásban / Automoción y Servicios La Safor S.L. kontra Compañía Logística 
de Hidrocarburos, S.A 
Az Automoción y Servicios La Safor S.L. panaszt nyújtott be a Compañía Logística 
de Hidrocarburos, S.A. ellen, amelyben a panaszos azt kérte, hogy tekintsék a szigorú 
értelemben vett viszonteladónak. A bíróság elutasította a kérést, mivel a szerződést 
„jutalékmegállapodásnak”, azaz valódi ügynöki megállapodásnak minősítette. 
 
A Madridi Tartományi Legfelsőbb Bíróság 18. tagozata által hozott 2004. június 7-i 
358/2004 sz. ítélet / Melón, S.A. kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
S.A, és a 2004. június 23-i 423/2004 sz. ítélet / Melón, S.A. és Estación de Servicio 



Ahigal, S.L. kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A a 220/2003 sz. 
és a 486/2003 sz. fellebbezés tárgyában.  
A fellebbezések a 895/2001 és az 556/2001 sz. rendes eljárások részét képezték, 
amelyeket a panaszos a 8. sz., illetve 15. sz. Madridi Elsőfokú Bíróságnak nyújtott be. 
Az eredeti ítéletek elutasították a Melón, S.A. panaszát, amely mindkét esetben 
fellebbezett a bírósági döntés tartalma ellen. A Legfelsőbb Bíróság elutasította a 
szervízállomások két fellebbezését, mivel a szerződéseket 
„jutalékmegállapodásoknak”, azaz valódi ügynöki megállapodásoknak minősítette. A 
Melón. S.A.-t mindkét esetben utasították a felmerült költségek megfizetésére. 
 
A Madridi Tartományi Legfelsőbb Bíróság 18. tagozata által hozott 2004. június 2-i 
94/2004 sz. ítélet / Caminas S.A. kontra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, 
S.A. 
Ezt az ítéletet a Caminas, S.A. által a Repsol ellen a 20. sz. Madridi Elsőfokú 
Bírósághoz benyújtott 53/2001 sz., kisperértékű ügyben történő eljárással 
kapcsolatban a Repsol által benyújtott 218/2003 sz. fellebbezésre válaszolva hozták. 
A 2002. október 25-i eredeti ítélet helyben hagyta a Caminas, S.A. által benyújtott 
panaszt, és jogi kérdésként semmissé nyilvánította a kérdéses szerződéseket, és 
utasította a Repsolt a költségek megfizetésére. A Repsol fellebbezését helyben 
hagyták, és a szerződéseket érvényesnek minősítették azon az alapon, hogy azok 
„jutalékmegállapodások”. 
 
A Geronai Tartományi Legfelsőbb Bíróság 1. tagozatának a 2004. június 10-i 
188/2004 sz. ítélete / Clau, S.A. kontra CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Ezt az ítéletet a Clau, S.A. által a CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. ellen az 1. sz. 
Geronai Elsőfokú Bírósághoz benyújtott 266/2002 sz. eljárással kapcsolatban a két fél 
által benyújtott 48/2004 sz. fellebbezés tárgyában hozták. Az eredeti ítélet a CEPSA 
javára döntött. Mindkét vállalat fellebbezett, és a CEPSA fellebbezését eljárási alapon 
elutasították. A Clau, S.A. fellebbezésének helyt adtak azon az alapon, hogy a 
szerződés „viszonteladói megállapodás”. Ezek nem valódi ügynöki megállapodások, 
amelyek ebben az esetben érvénytelenek voltak, mivel nem estek a 81. cikk (1) 
bekezdése szerinti mentességi szabályok hatálya alá. A három szerződést, amelyek 
egy szervízállomás beindítására és a CEPSA termékeinek egy kizárólagos 
megállapodás keretében történő értékesítésére vonatkoztak, ezért semmisnek 
nyilvánították azon az alapon, hogy ellentétesek voltak egy jogi előírással vagy 
tilalommal, valamint az árat nem határozták meg, ami azt jelenti, hogy nem létezett 
szerződés. A bíróság utasította a feleket, hogy a Polgári törvénykönyv 1303. cikke 
szerint térítsék meg egymásnak a közöttük lévő szerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásokat, a már amortizált teljes összegek levonása után. A bíróság elrendelte 
az alperes költségeinek a kifizetését. 
 
A Legfelsőbb Bíróság (polgári részleg, 1. tagozat) december 23-i 1235/2004 sz. ítélete 
a L'Andana S.A. és az Estación de Servicio L'Andana S.L által a Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A. ellen benyújtott eljárás tárgyában 
Az ítélet a L'Andana S.A. és az Estación de Servicio L'Andana S.L által benyújtott 
fellebbezést az e vállalatok által a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A 
ellen benyújtott eljárás részeként rendezi. 
 
A Valenciai Elsőfokú Bírósághoz benyújtott eredeti panaszukban a panaszos 
vállalatok a szervízállomások működtetésére, a tevékenység lízingelésére és a 



kizárólagos ellátásra vonatkozóan 25 éves időszakra aláírt megállapodások semmissé 
nyilvánítását kérték. 
 
A panaszosok úgy vélték, hogy sérelem érte az 1983. június 22-i 1984/83 bizottsági 
rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontját az EK-Szerződés 81. cikkének (1) 
bekezdése (a korábbi 85. cikk (1) bekezdése) tekintetében, és ezért alkalmazni kell a 
81. cikk (2) bekezdésében előírt tilalmat. Azt is állították, hogy sérelem érte az 
Európai Bíróság joggyakorlatát (C-234/89 sz. Stergios Delimitis kontra Henninguer 
Bräu A.G. ügy a fent említett rendelet értelmezése tárgyában). 
 
A panaszosok úgy vélték, hogy a 84/1983. rendelet szerint az olyan típusú 
megállapodások, amelyek ezen eljárás hatálya alá tartoznak, időben 10 éves 
időtartamra korlátozódnak. A Legfelsőbb Bíróság elutasította a fellebbezést azon az 
alapon, hogy nem sértették meg a fent említett 1984/83 rendelet 12. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában megszabott időbeli korlátozást, mivel a rendelet 12. 
cikkének (2) bekezdése e korlátozás alóli korlátlan kivételt határoz meg. Ugyanezen 
az alapon úgy vélte, hogy nem sérült a hivatkozott közösségi joggyakorlat sem. 
 

Franciaország 
Az Orléans-i Fellebbviteli Bíróság 2004. július 15-i ítélete a Toyota France által az 
Orléans-i Kereskedelmi Bíróság elnöke által 2004. március 5-én kiadott, pénzbüntetés 
terhe mellett az Automobile Diffusion 45-tel fennálló szerződéses viszony további 
fenntartását elrendelő közbenszóló határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában  
A vita arról folyt, hogy megtagadták egy kereskedőnek az új, 1400/2002. 
gépjárműrendelet szerinti forgalmazóként való elismerését, akinek a szerződése az 
előző, 1475/95. rendelet szerinti felmondást követően lejárt. Az Orléans-i 
Fellebbviteli Bíróság a köztes szakaszban úgy vélte, hogy a vita súlyos, mivel az 
abból származott, hogy a kereskedő nem tudott megfelelni a minőségi kiválasztási 
kritériumoknak. A kereskedő kizárása ezért hibás volt, mivel kérelmének az 
elutasítása nem objektív vagy jogszerű kritériumokon alapult. Ebből következően 
lehetséges, hogy az 1400/2002. rendelet célkitűzéseivel ellentétes, diszkriminatív 
döntést képezett. A bíróság ezért megerősítette az ideiglenes intézkedést, amellyel 
utasították a gyártót, hogy a tárgyra vonatkozó végleges döntés megszületéséig, amely 
2005-re várható, továbbra is szállítson járműveket a forgalmazónak. 
 
A Párizsi Fellebbviteli Bíróság 2004. szeptember 21-i ítélete a Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) által a Versenytanácsnak az eljárás 
megszüntetéséről szóló, 2003. december 23-i 03-D-67 határozata ellen benyújtott 
fellebbezés tárgyában (Peugeot) 
Annak a büntetésnek, amelyet azért szabnak ki, mert a Versenytanács megszegte azt a 
kötelezettségét, hogy ésszerű időn belül döntést hozzon, nem az eljárás 
megsemmisítése, hanem a késedelemből esetlegesen származó veszteség jóvátétele a 
célja.  
 
A Versenytanácshoz benyújtott eredeti beterjesztés három külön aktára bontása nem 
olyan határozat, amely ellen a Kereskedelmi törvénykönyv L 464-2. és L 464-8. cikke 
szerint fellebbezni lehet. A beterjesztés e megosztásának a megtámadását megalapozó 
indokok nem elfogadhatók. Az előadó az audi alteram partem elvvel összhangban 



megváltoztathatja a Versenytanács előtt folyó eljárás során az ügy tényeire vonatkozó 
értékelését, miután a felek képesek válaszolni. 
 
A Bizottság kifogási nyilatkozatának egyik fél által történő bemutatásának az a 
rendeltetése, hogy olyan információkat hozzon a bíróság tudomására, amelyek az 
1/2003 rendelet 16. cikke szerint érinthetik a folyamatban lévő eljárást. Ezt az eljárás 
folyamán bármikor megtehetik. Ezért ez nem képez a fellebbezést alátámasztó írásos 
bizonyítékot. 
 
Ha egy gyártó kereskedelmi támogatást fizet kereskedőinek, ez önmagában nem 
jogellenes, amennyiben nem kifogásolhatók a támogatási feltételek a valamely 
csoportmentességi rendeletben felsorolt kizárások alapján (az 1475/95 
csoportmentességi rendelet 6. cikke). Az ilyen gyakorlatok nem kifogásolhatók egy 
csoportmentességi rendelet védelmének a visszavonását meghatározó rendelkezések 
szerint sem, ha semmilyen módon nem diszkriminatívak. A kérdéses esetben a 
gyakorlatok nem csak hogy összeegyeztethetők voltak a 81. cikk (3) bekezdésével, 
hanem még ösztönözték is a versenyt, fenntartották a forgalmazói hálózat sűrűségét és 
a nyújtott szolgáltatások minőségét, és a termékek árának a jelentős eséséhez 
vezettek, aminek a végfelhasználók voltak a haszonélvezői. 
 
A Párizsi Fellebbviteli Bíróság 2004. június 29-i ítélete a Syndicat des professionnels 
européens de l’automobile (SPEA) által a Versenytanács 2003. december 23-i 03-D-
66 határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában (Renault) 
Annak a büntetésnek, amelyet azért szabnak ki, mert a Versenytanács megszegte azt a 
kötelezettségét, hogy ésszerű időn belül döntést hozzon, nem az eljárás 
megsemmisítése, hanem a késedelemből esetlegesen származó veszteség jóvátétele a 
célja.  
 
A Versenytanácshoz benyújtott eredeti beterjesztés három külön aktára bontása nem 
olyan határozat, amely ellen a Kereskedelmi törvénykönyv L 464-2. és L 464-8. cikke 
szerint fellebbezni lehet. A beterjesztés e megosztásának a megtámadását megalapozó 
indokok nem elfogadhatók. Az előadó bíró az audi alteram partem elvvel 
összhangban megváltoztathatja a Versenytanács előtt folyó eljárás során az ügy 
tényeire vonatkozó értékelését, miután a felek képesek válaszolni. 
 
Ha egy gyártó kereskedelmi támogatást fizet kereskedőinek, ez önmagában nem 
jogellenes, amennyiben nem kifogásolhatók a támogatási feltételek a valamely 
csoportmentességi rendeletben felsorolt kizárások alapján (az 1475/95 
csoportmentességi rendelet 6. cikke). Az ilyen gyakorlatok nem kifogásolhatók egy 
csoportmentességi rendelet védelmének a visszavonását meghatározó rendelkezések 
szerint sem, ha semmilyen módon nem diszkriminatívak. A kérdéses esetben a 
gyakorlatok nem csak hogy összeegyeztethetők voltak a 81. cikk (3) bekezdésével, 
hanem még ösztönözték is a versenyt, fenntartották a forgalmazói hálózat sűrűségét és 
a nyújtott szolgáltatások minőségét, és a termékek árának a jelentős eséséhez 
vezettek, aminek a végfelhasználók voltak a haszonélvezői. Az árengedmény-ellenes 
tervek Renault általi bevezezetése nem képezi rögzített minimálárak meghatározását – 
ezt a gyakorlatot az 1475/95. csoportmentességi rendelet 6. cikke tiltja – mivel nem 
állapították meg a gazdasági szereplők közötti szándékok összehangolásának 
bizonyítékát, ami a 81. cikk értelmében vett megállapodás fogalmát jellemzi. 
 



Hollandia8 
Hollandia Legfelsőbb Bírósága, 2004. május 7., 37.375 sz., X-5, a Hágai Bíróság 
2001. június 1-jei döntésének a megsemmisítése (megsemmisítés) 
Rotterdam Város 1990-es kikötői illetékekre vonatkozó szabályzata [Verordening 
zeehavengeld 1990] központi szerepet játszik ebben az ügyben. Azoknak a 
természetes és jogi személyeknek, akiknek a hajói használják a kikötőt, kikötői 
illetéket kell fizetniük. A rakományukat kirakodó olajszállító tartályhajók illetéke 
azonban háromszorosa a (berakodó vagy kirakodó) konténerszállító hajókénak. Az X-
5 a kifizetett kikötői illetékek (többlet)összegének a visszatérítését követelte, arra 
hivatkozva, hogy a szabályzat nem kötelező érvényű, mivel ütközik az EK-Szerződés 
82. cikkével. 
 
A Hágai Bíróság döntése szerint (1) a szabályzat nem érinti a tagállamok közötti 
kereskedelmet, és (2) a szabályzat nem ütközik az EK-Szerződés 82. cikkével. Az X-5 
a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezett az ítélet ellen. 
  
Hollandia Legfelsőbb Bírósága megsemmisítette a Hágai Bíróság ítéletét az (1) és a 
(2) indok megalapozottságának a hiánya miatt, és további mérlegelésre és 
határozathozatalra az Amszterdami Bíróság elé utalta az ügyet. A holland Legfelsőbb 
Bíróság főtanácsnoka következtetésében az Európai Közösségek Bírósága 1997. 
július 17-i ítéletének (C-242/95 sz. ügy, GT-Link, EBHT 1997, I-04449. o.) a 29–45. 
preambulumbekezdésére hivatkozik. A főtanácsnok ezen indokok alapján 
megállapítja, hogy a bíróság hibás jogi szakvéleményre alapozta döntését. A bíróság 
láthatóan döntő jelentőségűnek tartotta, hogy „a kikötői illetékek kivetésének a jelen 
módszere kedvezőtlen hatással van a tagállamok közötti kereskedelemre”. A GT-Link 
ügyben hozott ítéletből azonban kiderül, hogy a kérdés az, hogy az érintett 
közvállalkozás által elkövetett (állítólagos) visszaélés hatással lehet-e a tagállamok 
közötti kereskedelemre. További indoklás nélkül nem világos, hogy a tények és 
körülmények hogyan támasztják alá azt a megállapítást, hogy nem történt visszaélés 
az EK-Szerződés 82. cikkének c) pontja alapján. „Önmagában az a körülmény, hogy a 
különböző típusú hajók különbözőképpen használják a kikötőt, és különböző módon 
húznak hasznot a biztosított lehetőségekből, anélkül, hogy megadnák e különbségek 
mértékét és azt, hogy e különbségek hogyan aránylanak az önkormányzat által 
felszámított illetékekben megmutatkozó különbségekhez, nem alapozza meg ezt az 
ítéletet, különösen mivel a bíróság nem hozott döntést arra vonatkozóan, hogy az 
olajszállító tartályhajók és a konténerszállító hajók ebben a tekintetben azonosnak 
tekinthetők-e”. 
 
Az Arnheimi Körzeti Bíróság elnökének 2004. május 19-i határozata, 111855 / KG ZA 
04-217, Van der Sluijs Retail B.V. kontra Autobedrijf X v.o.f. et al. (előzetes eljárás) 
Az X egy üzemanyagtöltő-állomást üzemeltet. Az X 1998. augusztus 14-én nyolc 
évre kizárólagos beszerzési megállapodást kötött a TOTAL-lal üzemanyag 
beszerzésére (a továbbiakban: a beszerzési megállapodás). Az X 2003. május 12-én az 
európai szabályokkal összhangban ajánlott levélben felmondta a beszerzési 
megállapodást. A TOTAL ezzel nem értett egyet, és általános értékesítési és szállítási 

                                                 
8  Az áttekintésben nem szerepelnek a Rotterdami Bíróság és a Kereskedelmi és Ipari Fellebbviteli 

Bíróság (CBb) részéről az NMa főigazgatója által hozott határozatok tekintetében folyó 
(közigazgatási jogi) eljárásokban hozott ítéletek. 2004.5.1. előtt ezekben az eljárásokban nem 
alkalmazták önállóan a közösségi versenyjogot. 



feltételeivel összhangban átruházta a beszerzési megállapodást a Van Der Sluijs 
Groep-re. Az X nem engedte meg, hogy a Van Der Sluijs lássa el üzemanyagtöltő-
állomását.  
 
Az Arnheimi Körzeti Bíróság elnöke először is azt vette figyelembe, hogy nem 
szerezhető elegendő betekintés a beszerzési megállapodás tagállamok közötti 
kereskedelemre gyakorolt hatásába. Ennek következtében nem zárható ki ilyen hatás 
létezése. A beszerzési megállapodást ezért az európai versenyjog alapján kellett 
megvizsgálni. Az elnök azt a döntést hozta, hogy a beszerzési megállapodás a 
vertikális megállapodásoknak adott csoportmentességek tekintetében nem tartozik a 
2790/1999. rendelet hatálya alá. Noha a Van der Sluijs 30 % alatti piaci részesedéssel 
rendelkezett, a beszerzési megállapodás öt évnél hosszabb ideig tartott, még a 
csoportmentesség 12. cikke (2) bekezdésének az alkalmazása után is. A közösségi de 
minimis közleményre tekintettel az elnök úgy döntött, hogy a Van Der Sluijs piaci 
részesedése hozzávetőlegesen 7 %. A közleményben meghatározott legalacsonyabb 
küszöbérték 5 %. Továbbá, a közlemény 9. cikke alapján a Bizottságnak az a 
véleménye, hogy a megállapodások nem korlátozzák a versenyt, ha a küszöbértékeket 
a megelőző két évben nem lépték át 2 %-nál nagyobb mértékben. Az elnök ezért azt a 
véleményt képviselte, hogy a közleményre való hivatkozással történő fellebbezés a 
priori nem lenne sikertelen. Az elnök ebben az ideiglenes ítéletben azt a döntést hozta, 
hogy a beszerzési megállapodás nem ütközik az európai versenyjoggal. 
 
Az elnök ennek ellenére úgy döntött, hogy a megállapodás a nemzeti versenyjog 
alapján semmis. A versenytörvény 7. szakasza meghatározza azokat a forgalmi 
küszöbértékeket, amelyeket annak eldöntésekor kell alkalmazni, hogy egy 
megállapodás a verseny érezhető korlátozását képezi-e. A Van Der Sluijs forgalma 
lényegesen meghaladta a versenytörvény 7. szakaszában meghatározott 
küszöbértékeket. Mivel a Van der Sluijs nem nyújtott be a versenytörvény 17. 
szakasza alapján mentesség iránti kérelmet (amire 2004. május 1. után már nincs 
lehetőség), a beszerzési megállapodást a versenytörvény 6. szakaszával összhangban 
semmisnek minősítették. 
 
A Hágai Bíróság elnöke, 2004. május 27., KG/RK 2002-979 és 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc. kontra VR Van Raalte Reclame B.V. (előzetes eljárás) 
A Marketing Displays International (a továbbiakban: MDI) és a Van Raalte Reclame 
B.V. (a továbbiakban: Van Raalte) között kizárólagos licencmegállapodás jött létre 
hirdetőtáblákhoz használt cserélhető alumíniumkeretek vonatkozásában. Az MDI 
három amerikai választott bírósági döntés végrehajtása érdekében folyamodott a 
Rotterdami Bírósághoz a holland Polgári eljárási törvénykönyvnek a 985-991. 
szakaszával összefüggésben olvasott 1075. szakasza alapján, és a New York-i 
Egyezménnyel összhangban. A Van Raalte azon az alapon tiltakozott e választott 
bírósági döntések végrehajtása ellen, hogy ezek közrendbe ütköznek. A Van Raalte 
szerint a kizárólagos megállapodás, amelyre a döntések vonatkoztak, ütközött az EK-
Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésével. A megállapodás nem tartozik a 1. de 
minimis közlemény, sem pedig a 2. 240/96 rendelet hatálya alá. 
 
A Van Raalte a technológiaátadással kapcsolatos csoportmentességre vonatkozó 
240/96 rendelet 3. cikkének (4) és (6) bekezdésére hivatkozott. A 3. cikk (4) 
bekezdésére való hivatkozás nem bizonyult sikeresnek. Az elnök azt a döntést hozta, 
hogy a megállapodás kérdéses záradékának nem az volt a célja, hogy elossza az 



ügyfeleket a felek között. A záradék inkább a forgalmazók minőségével kapcsolatos. 
Az elnök ezután úgy döntött, hogy a megállapodás a 3. cikk (6) bekezdésének az 
alkalmazandósága miatt kívül esik a csoportmentesség hatókörén. Az újításokhoz 
fűződő jogokról való lemondás kötelezettsége a verseny korlátozása. 
 
A Van Raalte végül úgy érvelt, hogy ezek piacfelosztási megállapodások, amelyek a 
szellemi tulajdonjogok alapján nem indokoltak. Az elnöknek az volt a véleménye, 
hogy az MDI nem cáfolta megfelelően a Van Raalte követelését, és azt a döntést 
hozta, hogy a megállapodás az EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésébe ütközik. 
Az MDI által kért ideiglenes intézkedéseket elutasították.  
 
A Haarlemi Bíróság elnöke, 2004. szeptember 28., 103753/KG ZA 04-347, felperes 
kontra Daewoo Motor Benelux B.V. (előzetes eljárás) 
A Daewoo az 1400/2002 rendeletben meghatározott minőségi, szelektív forgalmazási 
rendszer mellett döntött. Ez a rendszer feljogosítja a Daewoo-t arra, hogy saját 
kritériumaival összhangban válassza ki hollandiai forgalmazóit. A felperesnek az volt 
a véleménye, hogy a rendelet arra is kötelezi a Daewoo-t, hogy ismerje el az összes 
olyan szervízt (javítóműhelyt), amely megfelel a Daewoo szerződéses javítóműhelyek 
tekintetében meghatározott szabványainak. 
 
Az előzetes eljárás központi kérdése az volt, hogy a Daewoo köteles-e elismert 
javítóműhelyi szerződést kötni a felperessel. Azt a tényt, hogy a Daewoo 
kinyilvánította, hogy a forgalmazási megállapodásai az 1400/2002 rendelet hatálya alá 
tartoznak, és ezzel egy szelektív forgalmazási rendszer mellett döntött, nem vitatták. 
A Daewoo azonban úgy érvelt, hogy ebből nem származik olyan kötelezettség, hogy 
szerződéses javítóműhelyi szerződést kellene kötnie, ha egy javítóműhely megfelel a 
Daewoo szabványainak. A Daewoo szerint az, hogy megköt-e egy szerződést vagy 
sem, a nemzeti kötelmi jog rendelkezéseitől függ. Az elnök figyelembe vette, hogy az 
1400/2002 rendelet nem szabhat meg a szállítókra vonatkozó korlátozásokat az 
elismert javítóműhelyek száma tekintetében, amelyek megfelelnek a szállító által 
meghatározott minőségi kritériumoknak. A rendelet ugyanígy azt sem kötheti ki, hogy 
az elismert javítóműhelyek hol folytassák tevékenységüket. Az elnök azt is 
figyelelembe vette, hogy a bíróság nem kényszeríthet egy szállítót arra, hogy 
megállapodást kössön egy olyan javítóműhellyel, amely megfelel a szállító összes 
vevőszolgálati szabványának, még akkor sem, ha a szállító az 1400/2002 rendelet 
szerinti szelektív forgalmazási rendszer mellett döntött, és a szerződéses 
javítóműhelyek tekintetében nem felel meg a csoportmentesség feltételeinek. Az 
elnök úgy döntött, hogy ilyen szerződési kötelezettség nem származtatható az 
1400/2002 rendelet felperes által idézett szakaszából, sem a rendelet semelyik más 
rendelkezéséből. Ha egy szállító, aki az 1400/2002 rendelet hatókörébe tartozó 
szelektív forgalmazási rendszert választja, nem teljesíti a javítóműhelyek kiválasztása 
tekintetében a csoportmentesség szerinti kötelezettségeit, ennek az az egyedüli hatása, 
hogy megszűnik a csoportmentesség szállítóra való alkalmazandósága, ennek minden 
következményével együtt. Az elnök szerint, ha megszűnik a csoportmentesség 
alkalmazandósága, ez nem eredményezi olyan kötelezettség létrejöttét a szállító 
részéről, hogy annak szerződést kell kötnie azokkal a javítóműhelyekkel, amelyek 
megfelelnek a szállító összes szabványának. 
 



Hollandia Legfelsőbb Bírósága, 2004. december 3., C03/213HR, felperes kontra 
Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., a Coöperatie Bloemenveiling 
Holland B.A. jogutódjaként (megsemmisítés) 
A Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) egy virágaukciót üzemeltet. 
Mielőtt az árverésre felkínált virágok elárverezhetők, „fel kell őket dolgozni” (elő kell 
készíteni az árverésre). A BVH 1990 óta a felperest szerződtette arra, hogy számos 
aukciós idényben feldolgozza a Spanyolországból származó szegfűket. 1998-ban a 
felperes észrevette, hogy a BVH a felperestől különböző harmadik feleket utasított 
arra, hogy feldolgozzák a spanyolországi szegfűket, megszegve a megállapodást. A 
felperes kártérítést követelt a BVH-tól.  
 
A vita lényegében a megállapodás értelmezése körül forgott. A felperes úgy érvelt, 
hogy kizárólagos joga van arra, hogy az aukción felkínált összes szegfűt feldolgozza. 
A BVH-nak másrészről az volt a véleménye, hogy a felperesnek ahhoz van 
kizárólagos joga, hogy az aukción feldolgozásra felkínált összes szegfűt ő dolgozza 
fel. A Hágai Bíróság – a hágai körzeti bíróság döntésével ellentétben – elvileg 
egyetértett a felperes érvelésével. A Hágai Bíróság megállapította, hogy a 
megállapodás ilyen értelmezése sértené a versenytörvény 6. szakaszát és az EK-
Szerződés 81. cikkét, és ez (részleges) semmisséget vonna maga után. 
 
Hollandia Legfelsőbb Bírósága azt a döntést hozta, hogy a Hágai Bíróságnak jeleznie 
kellett volna, hogy a megállapodás véleménye szerint célja vagy hatása miatt 
korlátozta-e már a versenyt vagy sem, és miért következett be egyik vagy a másik 
eset. Mindenesetre az a következtetés, hogy a szerződés korlátozta a versenyt, csak a 
bizonyítékok széles körű, piaci elemzés formájában elvégzett megvizsgálása alapján 
vonható le, ami – a vitatott határozatból láthatóan – nem történt meg. A Hágai Bíróság 
ezen kívül nem fordított figyelmet sem a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásra, sem az érezhető hatás követelményére, sem arra a lehetőségre, 
hogy a kérdéses ügy a versenytörvény 7. szakasza szerinti bagatell ügy is lehet. 
Hollandia Legfelsőbb Bírósága felülbírálta a Hágai Bíróság döntését, és további 
értékelésre és döntésre az Amszterdami Bíróság elé utalta az ügyet. 
 
Hágai Bíróság, 2004. december 16., 03/1647, 04/87 és 04/1033, Dekker Breeding 
B.V. kontra Sunfield Holland B.V (03/1647 sz.) és Sunfield Holland B.V. kontra 
Dekker Breeding B.V. (04/87 és 04/1033 sz.). ( az előzetes eljárás során hozott 
határozat elleni fellebbezés) 
A Dekker krizantémtövek termesztésével foglalkozik. A Sunfield tevékenysége a 
krizantémtövek szaporítása (dugványok) a termesztők számára termesztési célból. A 
Dekker egyik testvérvállalata szintén a krizantémtövek szaporításának a piacán 
tevékenykedik. A Sunfield és a Van Zanten Cuttings B.V. közös vállalata a 
krizantémtövek termesztésének a piacán folytatja tevékenységét. 
 
A Dekker és a Sunfield között 1991-ben egy licencmegállapodás jött létre, amely 
korlátozást tartalmaz mind a Sunfield értékesítései, mind termelése tekintetében. A 
Dekker 2004. január 1-jén felmondta a licencmegállapodást. A Sunfield többek között 
azért folyamodott a Hágai Bíróság tanácselnökéhez, hogy utasítsa a Dekkert, hogy 
vonja vissza a megállapodás felmondásáról szóló értesítését. A Dekker további 
fellebbezése részben a tanácselnöknek azon ítélete ellen irányul, amely szerint a 
megállapodás Dekker általi felmondása a jogokkal való visszaélést képez, és hogy a 
Dekkernek előírták, hogy szigorúan tartsa be a Sunfielddel fennálló 



licencmegállapodást, a termelők azonosságára és a Sunfield által szállítható 
termelőanyag mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül. 
 
A Hágai Bíróság először azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a Sunfield vevőire és a 
Sunfield által előállítandó ültetőanyag mennyiségére vonatkozó, 
licemcmegállapodásban foglalt korlátozások jogilag érvényesek-e. A bíróság szerint a 
licencmegállapodás nem tartozik a 240/1996 rendelet (technológiaátadás) szerinti 
csoportmentesség hatókörébe. A csoportmentesség a 3. cikkel (preambulum) és a (4) 
és (5) bekezdéssel összhangban nem alkalmazandó azokra az értékesítésre és 
termelésre vonatkozó korlátozásokra, amelyeket a kérdéses záradék határoz meg. A 
772/2004 rendelet (amely 2004. május 1-jén felváltotta a 240/1996 rendeletet) szerint 
a nem kölcsönös megállapodásban a licencbirtokos vonatkozásában megszabott 
termelési korlátozás elvileg nem tilos. A bíróság szerint a felek együttes piaci 
részesedése nem haladta meg a 772/2004 rendeletben meghatározott küszöbértéket, 
így a termelési korlátozás a mentesség hatálya alá tartozik. 
 
A bíróság azt a döntést hozta, hogy a Dekker jogosan mondta fel 2004. január 1-jével 
a licencmegállapodást. A bíróság értékeléséből az következik, hogy a Dekker, egyéni 
mentesség hiányában az EK-Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének és a 
versenytörvény 6. szakasza (1) bekezdésének megfelelően nem volt jogosult arra, 
hogy korlátozásokat szabjon meg a Sunfield vevőinek az azonossága, és 2004. május 
1-jéig az előállítandó ültetőanyag mennyisége tekintetében. 
 

Svédország 
A svéd Legfelsőbb Bíróság a T 2280-02 sz. ügyben hozott 2004. december 23-i 
ítéletében elutasította a panaszos Európai Bíróság előzetes döntése iránti igényét, és 
helyben hagyta a fellebbviteli bíróság ítéletének azt a részét, amely engedélyezte a 
fellebbezést. A panaszos többek között azzal érvelt, hogy egy országos 
mintamegállapodás egyik záradéka tiltott versenyellenes megállapodásra utal, és ezért 
a 81. cikk (2) bekezdése valamint a svéd versenytörvényben szereplő megfelelő 
rendelkezés alapján semmisnek kell lennie. A Legfelsőbb Bíróság azonban 
megállapította, hogy nem bizonyították, hogy a megállapodás érinthette volna a 
tagállamok közötti kereskedelmet, és ezért csak a nemzeti versenyszabályok alapján 
vizsgálta a gyakorlatot. 
 
A svéd Legfelsőbb Bíróság az Ö 1891-03 sz. ügyben hozott 2004. december 9-i 
határozatban elutasította a Svéd Polgári Repülési Tanács jogtalan ítéletre és új per 
iránti kérelemre vonatkozó panaszát. A Legfelsőbb Bíróság emellett úgy határozott, 
hogy az ügyben nem kér előzetes döntést az Európai Bíróságtól. Ítéletében a 
Legfelsőbb Bíróság többek között az EK-Szerződés 82. cikkének az értelmezésére és 
alkalmazására vonatkozóan tett észrevételeket. 
 

Egyesült Királyság 
Days Medical Aids Ltd kontra (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) 
Pihsiang Wu sub nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu 
(Langely J ítélete a Legfelsőbb Bíróság (High Court) kancelláriai részlegében 
(Chancery Division), 2004. január 29.) 



A panaszos szerződésszegés miatt nyújtott be keresetet. A kérdéses szerződés 
keretében az első alperes 1996-ban 1108 USD kifizetése fejében öt éves időtartamra 
kinevezte a panaszost, hogy legyen Európában az első alperes mobilitást segítő 
robogóinak a kizárólagos forgalmazója. A kizárólagos szerződés további ötéves 
időtartamokra volt meghosszabbítható, többek között annak függvényében, hogy a 
panaszos vállalat 100 000 USD-t fizet az első alperesnek. A panaszos azt állította, 
hogy az első alperes a későbbiekben megszegte a szerződés kizárólagossági 
rendelkezéseit, amikor egy másik vállalatnak robogókat szállított, amelyben részt vett 
a panaszos korábbi igazgatója, és azt állította továbbá, hogy az első alperes végül 
beszüntette a panaszos mobilitást segítő robogókkal való ellátását. Az első alperes 
védekezésében arra hivatkozott, hogy a megállapodás semmis volt azon az alapon, 
hogy sértette a 81. cikk (1) bekezdését, és az angol jog szerint indokolatlanul 
korlátozta a kereskedelmet. 
 
A bíróság megállapította, hogy a megállapodásnak sem versenyellenes célja, sem 
hatása nem volt, és így nem sértette a 81. cikk (1) bekezdését. Ebből következően 
nem lehetett semmis a 81. cikk (2) bekezdése alapján. A bíróság azonban azt is 
mérlegelte, hogy ha a megállapodás sértette volna a 81. cikk (1) bekezdését, akkor a 
vertikális megállapodások csoportmentességére vonatkozó rendelet (2790/1999 
rendelet) nem adott volna számára mentességet, mivel a megállapodás megújítási 
rendelkezései miatt a szerződéses kizárólagossági időtartam ténylegesen meghaladta 
az öt évet. Hasonlóképpen, ha a megállapodás sértette volna a 81. cikk (1) bekezdését, 
a bíróság megállapította, hogy a megállapodás nem elégítette volna ki a 81. cikk (3) 
bekezdésének a kritériumait (noha minden esetre az ítélet időpontjában az 1/2003 
rendelet még nem lépett hatályba, és a bíróság ezért nem állapíthatta volna meg, hogy 
nincs indoka az intézkedésnek, mivel a megállapodásra a 81. cikk (3) bekezdése 
alkalmazandó).  
 
A bíróság úgy vélte, hogy az angol szokásjog szerint a kizárólagossági rendelkezés 
időtartama azt jelentette volna, hogy az indokolatlanul korlátozza a kereskedelmet. A 
bíróság azonban úgy vélte, hogy nem alkalmazhatja a szokásjogi doktrinát, mivel a 
megállapodás nem sértette a 81. cikk (1) bekezdését. A bíróság megállapította, hogy 
ha a nemzeti jogot használta volna fel arra, hogy semmissé tegye egy megállapodás 
olyan szerződéses rendelkezését, amely nem sértette a 81. cikk (1) bekezdését, 
megszegte volna az olyan ügyekben meghatározott elveket, mint pl. a 
Bundeskartellamt kontra Volkswagen és VAG Leasing (C-266/93 sz. ügy). Ennek 
megfelelően a panaszos szerződésszegés miatt benyújtott keresete sikerrel járt, és 10,2 
millió GBP-ra értékelték a követelés értékének kiinduló összegét. 
 
Bernard Crehan kontra (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub 
Group, (Fellebbviteli Bíróság, 2004. május 21-i ítélet) 
Crehan úr egy elsőfokú bírósági döntés ellen fellebbezett, amelyben elutasították az 
EK-Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének a megsértése miatt az első alperessel 
szemben felmerült kártérítési igényét. Crehan úr megszerezte két, az első alperesek 
tulajdonában álló söröző bérleti jogát. Mindkét bérleti szerződés arra kötelezte Crehan 
urat, hogy a Courage-tól, egy vezető egyesült királyságbeli sörgyártótól szerezze be a 
sört. A sörözők súlyosan veszteséges vállalkozásoknak bizonyultak, és Crehan úr 
lemondott a bérleti jogairól. A Courage eljárást indított a neki járó összegek 
beszedése érdekében. Crehan úr ezzel szemben kártérítési igénnyel lépett fel és 
követelte, hogy e kártérítést számítsák be a Courage-dzsal szemben fennálló 



tartozásába, és alperesként bevonta az eljárásba az IPC-t. Állítása szerint a sörözőkre 
vonatkozó bérleti szerződések, amelyeknek a hatálya alá tartozott, beleértve a sörrel 
kapcsolatos megkötéseket, sértették az EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdését, és 
üzleti sikertelensége annak a következménye, hogy nem tudott versenyezni a közeli 
sörözőkkel, amelyek a hasonló sörre vonatkozó megkötésektől mentesen 
engedménnyel tudtak sört vásárolni, és így alacsonyabb áron tudták a sört 
továbbértékesíteni.  
 
Első fokon megállapították, hogy a bérleti szerződések és a sörre vonatkozó 
megkötések nem sértették a 81. cikk (1) bekezdését, és hogy Crehan úr nem perelhet 
kártérítést olyan nemzeti jogszabályok alapján, amelyek megakadályozzák, hogy egy 
személy olyan jogellenes szerződés alapján pereljen, amelyben félként részt vesz.  
 
Crehan úr a Fellebbviteli Bírósághoz fellebbezett, amely viszont a 234. cikk szerinti 
előzetes döntéshozatali eljárást kért az Európai Bíróságtól. Az Európai Bíróság 
döntésének eredményeképpen a Fellebbviteli Bíróság helyt adott Crehan úr 
fellebbezésének, és bizonyos kérdéseket újratárgyalásra visszautaltak az első fokra. 
Az újratárgyaláskor az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a bérleti szerződésekben 
szereplő sörre vonatkozó megkötések nem sértették a 81. cikk (1) bekezdését, többek 
között azon az alapon, hogy nem elégítették ki a Delimitis kontra Henninger Brau AG 
(1991) EBHT I-935 sz. ügyben szereplő próba első tagját. Az elsőfokú bíróság 
azonban egyetértett azzal, hogy Crehan úr üzletének a kudarcát a sörre vonatkozó 
megkötések okozták, és hogy miközben félként részt vett a megállapodásban, Crehan 
úr nem osztozott a 81. cikk (1) bekezdésének a megszegésével kapcsolatos 
felelősségben.  
 
Crehan úr ezt az ítéletet a Fellebbviteli Bíróságnál megfellebbezte. A Fellebbviteli 
Bíróság megváltoztatta az elsőfokú bíróság megállapítását, és megállapította, hogy a 
kérdéses sörözők bérleti szerződései és a sörre vonatkozó megkötések tekintetében a 
Delimitis-próba mindkét tagja teljesül. E következtetés levonásakor a bíróság 
különösen az Európai Bizottság Whitbread, Bass és Scottish & Newcastle ügyben 
hozott határozatait vette figyelembe. A Whitbread ügyben például az Európai 
Bizottság megállapította, hogy a Crehan úrra kiszabott sörre vonatkozó 
megkötésekhez hasonló megkötések teljesítették a Delimitis-próba első tagját. 
Továbbá, az Európai Bizottság e határozatokban megállapította, hogy a Courage-nál 
alacsonyabb piaci részesedéssel rendelkező sörgyártók által kötött sörözői 
megállapodások teljesítették a Delimitis-próba második tagját. A Fellebbviteli 
Bíróság ezért megállapította, hogy az első fokon eljáró bírónak meg kellett volna 
állapítania, hogy teljesült a Delimitis-próba első, sőt, a második tagja is. 
 
A Fellebbviteli Bíróság ezért összesen 131.336 GBP ideiglenes kártérítést ítélt meg 
Crehan úrnak, amelyeket a kamatok növelnek. 
 
Unipart Group Ltd kontra (1) O2 (UK) Ltd (korábbi BT Cellnet Ltd) (2) Call 
Connections Ltd (Fellebbviteli Bíróság, 2004. július 30-i ítélet) 
Az angol Fellebbviteli Bíróság ebben az ügyben egy elsőfokú ítélet elleni fellebbezést 
mérlegelt, amelyben törölték a 81. cikk (1) bekezdésének az állítólagos megsértése 
miatt benyújtott követelést.  
 



Az első fokon eljáró bíró törölte az Unipart követelését, amelyben az azt állította, 
hogy a 81. cikk (1) bekezdését sértette az első alperesnek az az állítólagos gyakorlata, 
hogy a mobiltelefon-szolgáltatások független szolgáltatóinak nyújtott tartásidő-
szolgáltatások nagykereskedelmi szolgáltatására vonatkozó megállapodásaiba az 
árrést szűkítő üzletpolitikát épített be. Az Unipart azt állította keresetében, hogy az e 
szolgáltatások fejében az olyan független szolgáltatóknak felszámított árak, mint az 
Unipart is, annyira magasak, hogy ez jelentős versenyhátrányba hozza őket azokkal a 
szolgáltatókkal szemben, amelyek az alperesek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt 
állnak, különösen mivel az alperesek állítólag kereszttámogatásban részesítik ez 
utóbbiakat. Az Unipart állítása szerint az a megállapodás, amely szerint ilyen árakat 
fizet, a 81. cikk (1) bekezdését sértő megállapodás része. 
 
Az alperesek első fokon azzal érveltek, hogy ha ilyen üzletpolitika létezett volna és 
ilyen üzletpolitikát alkalmaztak volna (amely állítások mindegyikét tagadták), akkor 
ezt nem a 81. cikk (1) bekezdése értelmében vett „megállapodás” alapján alkalmazták 
volna. Az alperesek kérelme, amelyben gyorsított ítélet keretében a kereset törlését 
kérték, sikeresnek bizonyult, és az első fokon eljáró bíró úgy vélte, hogy az ilyen 
magatartás egyoldalú lett volna az alperesek részéről. Az Unipart fellebbezett. 
 
A Fellebbviteli Bíróság a Bayer AG kontra EK-Bizottság (C-2/0P és C-3/01P sz. 
egyesített ügyek) alapján úgy vélte, hogy a 81. cikk (1) bekezdése szerinti 
megállapodás elengedhetetlen jellemzője a legalább két fél közötti egyező akarat. Az 
egyoldalú magatartás az EK versenyszabályai szerint csak a 82. cikk alapján 
támadható meg – a 82. cikk szerint pedig a felelősség szükséges feltétele a piaci 
erőfölény. A Fellebbviteli Bíróság azt is mérlegelte, hogy az alperes ármeghatározó 
magatartása nem képezte a felek közötti megállapodás tárgyát. Megállapította, hogy 
az első fokon eljáró bíró helyesen állapította meg, hogy az árképzési magatartás 
egyoldalú volt és a 81. cikk (1) bekezdésének a hatókörén kívül esett. A Fellebbviteli 
Bíróság megjegyezte, a Richard Cound Ltd kontra BMW (GB) Ltd [1997] EuLR 277 
sz. ügyet alkalmazva, hogy pusztán az a tény, hogy a magatartás szerződéses hatállyal 
bírt, nem akadályozza meg, hogy teljesen egyoldalú legyen. A Fellebbviteli Bíróság 
szerint az Unipart nem fogadta el, illetve nem egyezett bele az állítólagos árrést 
szűkítő üzletpolitikába. 
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