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DEL III – UPORABA PRAVIL KONKURENCE V DRŽAVAH ČLANICAH 
 
To poglavje je sestavljeno iz prispevkov organov za konkurenco držav članic. Podrobnejše 
informacije o dejavnostih teh organov so v nacionalnih poročilih, ki jih je pripravila večina 
teh držav.  

I – Uporaba pravil konkurence ES v državah članicah 
1. Dogajanje v državah članicah  

1.1.  Spremembe nacionalne zakonodaje o konkurenci 

Belgija 
Dne 25. aprila 2004 je bila sprejeta Kraljeva uredba o spremembi Zakona o varstvu 
gospodarske konkurence, kot je bil usklajen 1. julija 1999 (Moniteur belge, 3. maj 2004, 
str. 36537). Namen Uredbe je uskladiti določbe zakona z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 
16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe1. Z zgoraj 
omenjeno Kraljevo uredbo so bile izvedene številne zakonodajne spremembe nacionalnih 
določb2. Kraljeva uredba je začela veljati 1. maja 2004, hkrati z Uredbo 1/2003. 
 
Povzetek prilagoditev, izpeljanih s Kraljevo uredbo z dne 25. aprila 2004 o spremembi 
Zakona o varstvu gospodarske konkurence, kot je bil usklajen 1. julija 1999 
Pred spremembo je člen 50 zakona določal, da lahko samo Služba za konkurenco preda 
dokumente in informacije Evropski komisiji in drugim nacionalnim organom za konkurenco. 
 
Da bi upoštevale zahteve iz člena 11 (sodelovanje med Komisijo in organi za konkurenco 
držav članic) in člena 12 (izmenjava informacij, vključno z izmenjavo zaupnih informacij) 
uredbe, Kraljeva uredba razširja to pooblastilo na Oddelek preglednikov in Svet za 
konkurenco. 
 
Podobno je člen 18 bis prvotno navajal, da: „za člane Sveta za konkurenco velja obveznost 
varovanja poslovne skrivnosti in nobeni osebi ali organu ne smejo razkriti nobenih zaupnih 
informacij, pridobljenih zaradi opravljanja svojih dolžnosti, razen v primeru pričanja pred 
sodiščem.“ Ta določba je bila v nasprotju s členom 11 Uredbe št. 1/2003, ki Svet za 
konkurenco kot telo organov za konkurenco obvezuje k zagotavljanju zaupnih informacij 
Evropski komisiji. Nad členom 18 bis bi prevladal tudi člen 12 Uredbe, ki organom za 
konkurenco omogoča izmenjavo zaupnih informacij. 
 
Člen 31 Zakona je, preden je bil spremenjen s Kraljevo uredbo z dne 25. aprila 2004, določal, 
da lahko Svet za konkurenco ugotovi, da ni prišlo do nobene kršitve v obliki omejevalnega 
ravnanja. V evropski zakonodaji o konkurenci ima izključno pristojnost za takšno ugotovitev 
Evropska komisija. Zato je bilo treba to določbo spremeniti, da bi tako omejili njeno področje 
uporabe na nacionalno zakonodajo o konkurenci. Zadnji pododstavek člena 5 Uredbe navaja, 
da „kadar na podlagi informacij, ki jih imajo na voljo, pogoji za prepoved niso izpolnjeni, 
                                                 
1  V nadaljevanju „Uredba št. 1/2003“. 
2  Člen 1 Zakona z dne 20.7.1987 o izvajanju uredb in direktiv, sprejetih v okviru člena 87 Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (Moniteur belge, 24.9.1987) navaja, da „lahko kralj s Kraljevo 
uredbo, o kateri se razpravlja v Svetu ministrov, sprejme ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti iz 
uredb in direktiv, sprejetih po členu 87 Pogodbe ES (sedaj člen 83) … Takšni ukrepi lahko zajemajo spremembo 
ali razveljavitev obstoječih določb zakonov parlamenta“. 
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lahko (organi za konkurenco držav članic) prav tako odločijo, da ni razloga za njihovo 
ukrepanje“. Člen 31 je bilo zato treba spremeniti, da se Svetu za konkurenco, kar zadeva 
evropsko zakonodajo o konkurenci, omogoči ugotovitev, da ni bilo razlogov za njegovo 
ukrepanje.  
 
Nazadnje je člen 23 Zakona določal, da se lahko objekti zapečatijo za največ 48 ur. Ta 
določba ni v skladu s pooblastili Komisije iz člena 20 Uredbe, ki določa, da se lahko objekti 
zapečatijo med trajanjem pregleda. 
 
Kraljeva uredba z dne 25. aprila 2004 določa tudi, da: „za uporabo člena 35 (Imenovanje 
organov za konkurenco držav članic) Uredbe št. 1/2003 o izvajanju pravil konkurence iz 
členov 81 in 82 Pogodbe, pomeni organ za konkurenco‘ Svet za konkurenco, Oddelek 
preglednikov in Službo za konkurenco, od katerih vsak ravna v skladu s svojimi pooblastili iz 
tega zakona“.  
 
Uvedba programa o prizanesljivosti in smernic o denarnih kaznih za kršitev Zakona o varstvu 
gospodarske konkurence, kot je bil usklajen 1. julija 1999 
Dne 30. aprila 2004 je Moniteur belge objavil skupno obvestilo Sveta za konkurenco in 
Oddelka preglednikov o imuniteti pred denarnimi kaznimi in znižanju zneska kazni v 
primerih, ki se nanašajo na kartele.  
 
Obvestilo podjetjem, ki želijo prekiniti sodelovanje v nezakonitem sporazumu in aktivno 
sodelovati pri njegovi odpravi, pod določenimi pogoji omogoča pridobitev imunitete pred 
denarnimi kaznimi ali znižanje denarne kazni.    
 
Da bi bilo podjetje upravičeno do imunitete pred denarnimi kaznimi, mora: 
(1) prvo predložiti dokaze, ki bi Svetu za konkurenco omogočili ugotovitev kršitve člena 81 
Pogodbe ES in/ali člena 2 Zakona o varstvu gospodarske konkurence, ki vpliva na belgijsko 
ozemlje; 
(2) v celoti, stalno in kar najhitreje skozi celotni postopek sodelovati z belgijskimi organi za 
konkurenco in jim zagotoviti vse dokaze v zvezi z domnevno kršitvijo, ki jih pridobi oziroma 
so mu na voljo. Zlasti mora biti podjetje pripravljeno, da se na vsako zahtevo, ki bi lahko 
prispevala k ugotovitvi zadevnih dejstev, hitro odzove;  
(3) prekiniti sodelovanje v nezakoniti dejavnosti najkasneje v trenutku predložitve svojega 
zahtevka za imuniteto pred denarnimi kaznimi Svetu za konkurenco; 
(4) zagotoviti, da ni sililo drugih podjetij k sodelovanju v kršitvi. 
 
Poleg tega belgijski organi za konkurenco v času predložitve ne smejo imeti zadostnih 
informacij in dokazov za ugotovitev kršitve člena 81 ES in/ali člena 2 Zakona v zvezi z 
domnevnim kartelom. Izpolniti je treba vseh teh pet pogojev. 
 
Da bi bilo podjetje upravičeno do znižanja denarne kazni, mora: 
(1) zagotoviti dokaze o domnevni kršitvi, ki pomeni precejšen prispevek v primerjavi z 
dokazi, s katerimi že razpolagajo belgijski organi za konkurenco; 
(2) končati sodelovanje v domnevni nezakoniti dejavnosti najkasneje v trenutku predložitve 
zahtevka za znižanje denarne kazni Svetu za konkurenco; 
(3) v celoti, stalno in kar najhitreje skozi celotni postopek sodelovati z belgijskimi organi za 
konkurenco in jim zagotoviti vse dokaze v zvezi z domnevno kršitvijo, ki jih pridobi oziroma 
so mu na voljo. Zlasti mora biti podjetje pripravljeno, da se na vsako zahtevo, ki bi lahko 
prispevala k ugotovitvi zadevnih dejstev, hitro odzove.  
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Izpolniti je treba vse te pogoje. 
 
Prvemu podjetju, ki bo izpolnilo te tri pogoje, bo priznano znižanje med 30 % in 50 %. 
Drugemu podjetju, ki bo izpolnilo pogoje, bo priznano znižanje med 20 % in 30 %. 
Naslednjim podjetjem, ki bodo izpolnila pogoje, bo priznano znižanje med 5 % in 20 %. 
 
Da bi bilo podjetje, ki je razkrilo kartel, v katerem je sodelovalo, in zagotovilo dokaze o 
obstoju kartela, upravičeno do imunitete pred denarnimi kaznimi in do znižanja denarnih 
kazni, poleg tega ne sme ugovarjati dejstvom, navedenim v svoji predložitvi.  
 
Svet za konkurenco je pripravil tudi smernice o denarnih kaznih, ki jih je mogoče uvesti za 
kršitve Zakona o varstvu gospodarske konkurence, kot je bil usklajen 1. julija 1999. Smernice 
so bile objavljene 30. aprila 2004 v Moniteur belge. 
 

Češka  
Nacionalna pravila konkurence na Češkem so določena z Zakonom št. 143/2001 Coll. o 
varstvu konkurence. Leta 2004 je bil ta zakon z 2. junijem 2004 spremenjen z Zakonom št. 
340/2004 Coll., ki si je zlasti prizadeval zagotoviti izvajanje načel posodobljene zakonodaje 
ES o konkurenci po 1. maju 2004 in omogočiti Uradu za varstvo konkurence Češke republike 
(v nadaljevanju „Urad“), da sodeluje pri decentraliziranem izvrševanju zakonodaje ES o 
konkurenci v okviru Evropske mreže za konkurenco. Poleg tega je bil cilj spremembe okrepiti 
skladnost češke zakonodaje o konkurenci s sedanjimi pravili konkurence ES in se odzvati na 
spremembe v zakonodaji Skupnosti, ki so se zgodile od uzakonitve Zakona o konkurenci leta 
2001. Podrobnejši opis novih določb, uvedenih v češko zakonodajo o konkurenci leta 2004, 
sledi spodaj.  
 
Leta 2004 je Urad pripravil tudi osnutek druge spremembe Zakona o varstvu konkurence, ki 
ga je vlada potrdila januarja 2005. Ta osnutek spremembe si prizadeva zagotoviti dodatno 
skladnost češke zakonodaje o konkurenci z zakonodajo Skupnosti, zlasti v zvezi s sprejetjem 
Uredbe Sveta št. 139/2004 o nadzoru nad koncentracijami. Prav tako predlaga vključitev 
skupinskih izjem Skupnosti neposredno v češko zakonodajo o konkurenci, da bi na Češkem  
veljale tudi za sporazume, ki ne vplivajo na trgovino, za katere pa velja prepoved v skladu z 
nacionalnimi pravili konkurence. O osnutku spremembe Zakona o varstvu konkurence se bo  
v češkem parlamentu razpravljalo v letu 2005.  
 
Zakon št. 484/2004 Coll., sprejet na pobudo člana poslanske zbornice češkega parlamenta, je 
spremenil Zakon o varstvu konkurence glede njegove uporabe pri proizvodnji kmetijskih 
proizvodov in trgovini z njimi. Drugi osnutek spremembe Zakona o konkurenci, ki ga je Urad 
pripravil leta 2004, odpravlja te določbe, ki se niso uporabljale zaradi svoje pravne in 
dejanske ničnosti. 
 
Povzetek novih določb 
Sprememba Zakona o varstvu konkurence z Zakonom št. 340/2004 Coll., ki ga je pripravil 
Urad, je začela veljati 2. junija 2004 in vključuje zlasti naslednje spremembe češke 
zakonodaje o konkurenci: 
 
• Urad je pooblaščen za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe ES v skladu z Uredbo Sveta št. 

1/2003 in določena so postopkovna pravila za takšne postopke pred Uradom. 
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• Zagotovljeno je učinkovito sodelovanje Urada z Evropsko komisijo in nacionalnimi 
organi za konkurenco držav članic EU znotraj okvira Evropske mreže za konkurenco, tudi 
s pomočjo Urada Evropski komisiji med njenimi preiskavami na ozemlju Češke republike. 

• Določena so pravila za pridobitev sodnega dovoljenja za izvedbo preiskav v prostorih, ki 
niso poslovni. 

• Prejšnji sistem priglasitve sporazumov, ki izkrivljajo konkurenco, se nadomesti z 
neposredno uveljavitvijo določb v zvezi z izjemo od prepovedi sporazumov.  Podobno kot 
v pravu ES podjetjem v okviru upravnih postopkov od Urada ni treba več zahtevati sklepa 
o izvzetju, če pa njihovi sporazumi izpolnjujejo pogoje za izjemo, določene z Zakonom o 
varstvu konkurence, so podjetja izvzeta avtomatično. Merila, ki jih določa zakon, so 
identična merilom, ki jih uporablja Evropska komisija.  

• Najvišji tržni deleži za tako imenovane sporazume de minimis se pri horizontalnih 
sporazumih zvišajo na 10 % in pri vertikalnih sporazumih na 15 % (prvotne meje so bile 5 
% oziroma 10 %). 

• Tako imenovani postopek negativnega izvida, povezan s sporazumi in zlorabo 
prevladujočega položaja, je odpravljen. 

• Nov pravni instrument, v skladu z Uredbo Sveta št. 1/2003, je uveden v obliki sklepov o 
zavezujočih obveznostih, ki jih ponujajo udeleženci v postopku.  Takšni sklepi o zavezah 
omogočajo prenehanje postopka in odpravo pomislekov v zvezi s konkurenco, ne da bi 
bilo treba izdati sklep o obstoju prepovedanega sporazuma ali zlorabi prevladujočega 
položaja. Takšna možnost pa ne velja, če se je prepovedan sporazum že izvajal in je 
privedel ali bi lahko privedel do bistvene kršitve konkurence. 

• Opredelitev zlorabe prevladujočega položaja v obliki zavrnitve dostopa do tako 
imenovanih nujnih zmogljivosti je bolj natančna in po novem zajema ne samo primere, 
kjer gre za lastništvo prenosnih omrežij in infrastruktur, ampak tudi primere, kadar le-te 
na drugačen način nadzoruje prevladujoče podjetje.  

• Meje za priglasitev koncentracij so spremenjene, tako da je lokalna vez koncentracij, ki jih 
je treba priglasiti na ozemlju Češke republike, okrepljena. 

• Uvedeni so roki za predlaganje pravnih sredstev pri združitvah kot tudi podaljšanje rokov 
za izdajo odločb pri združitvah, za katere se predlagajo pravna sredstva.  

 

Danska 
Dne 17. decembra 2004 je danski parlament sprejel spremembo danskega zakona o 
konkurenci. Sprememba, ki je začela veljati 1. februarja 2005, ima dva cilja. Ta sprememba 
uskladi danski režim za konkurenco z Uredbo št. 1/2003, prav tako pa se vsebinski preskus o 
nadzoru združevanja uskladi z Uredbo št. 139/2004. Poleg tega sprememba izboljša 
zmogljivosti Danskega sveta za konkurenco za učinkovito uveljavljanje določb zakona.  
 
Povzetek novih določb 
Objava odločb 
Sprememba zagotavlja objavo odločb, kadar je uvedena ali dogovorjena denarna kazen v 
zvezi s kršitvami Zakona o konkurenci. 
 
Obveznosti 
Svet je pooblaščen za sprejemanje obveznosti podjetij, ki bi odpravile pomisleke Sveta v 
zvezi s protikonkurenčnimi sporazumi ali zlorabami prevladujočega položaja, tj. iz oddelka 
6(1) ali 11(1) Zakona oziroma iz člena 81 ali 82 Pogodbe ES. Svet lahko naredi te obveznosti 
zavezujoče za podjetja. Če so obveznosti zavezujoče, lahko Svet izda odredbe, da zagotovi 
njihovo izpolnjevanje. 



 

 6

 
Druga vprašanja 
Obveznost priglasitve protikonkurenčnih sporazumov pri Svetu je odpravljena. Od sedaj 
naprej morajo podjetja sama oceniti zakonitost svojih sporazumov. Za pridobitev posamezne 
izjeme je pri Svetu še vedno mogoče priglasiti sporazum, vendar pa se lahko Svet vzdrži 
obravnave takšne priglasitve, če meni, da bi lahko imel sporazum znaten vpliv na trgovino 
med državami članicami.   
 
Svet ima možnost, da obravnava primere in sprejema svoje odločitve v angleškem jeziku, če 
tako zahtevajo stranke.  
 
Svet ima pravico, da prevladujočemu podjetju odredi predložitev njegovih splošnih pogojev 
menjave Uradu za konkurenco, če je izpolnjena vrsta pogojev. Konkurent mora predložiti 
obrazloženo pritožbo, na zadevnem trgu morajo obstajati posebni pogoji in zaradi teh 
posebnih pogojev mora organ za konkurenco pridobiti več znanja, kako podjetje oblikuje 
svoje cene, popuste itd. 
 
Da bi Zakon uskladili z novo uredbo ES, je v določbe o nadzoru združevanja uveden „Preskus 
bistvenega oviranja učinkovite konkurence“. Zato se lahko združitev prepove, čeprav ne 
ustvarja ali krepi prevladujočega položaja. 
 
Število članov na pritožbenem sodišču za spore na področju konkurence se poveča s tri na pet.  
 

Nemčija 
Dne 26. maja 2004 se je zvezna vlada odločila za spremembo Zakona o prepovedi omejevanja 
konkurence. Namen spremembe je uskladiti nemško zakonodajo z evropskim pravom ter 
zlasti z Uredbo št. 1/2003. Tretje in zadnje branje vladnega osnutka zakona je v zveznem 
parlamentu potekalo 11. marca 2005. Sprejetje zakona se načrtuje za sredino leta 2005. V 
zgornjem domu (zveznega sveta) postopek sprejemanja poteka.   
 
Tudi v nemški zakonodaji se predvideva zamenjava sedanjega sistema priglasitve in odobritve 
za protikonkurenčne sporazume s sistemom pravnih izjem. Za vzpostavitev široke enotnosti 
zakonodaje o konkurenci so v novo ureditev vključeni tudi horizontalni in vertikalni 
sporazumi, ki nimajo vpliva na trgovino med državami članicami. Usklajevanje bo zajemalo 
določbo, da lahko najvišja raven denarnih kazni za kartelne dogovore znaša do 10 % prometa 
zadevne družbe. Razen v nekaterih izjemnih primerih bodo posebne ureditve v nemški 
zakonodaji o konkurenci ostale nedotaknjene. Kar zadeva nadzor nad zlorabami v obliki 
enostranskega protikonkurenčnega vedenja, se ohrani nekaj preverjenih in preskušenih določb 
nemške zakonodaje, ki v členu 82 Pogodbe ES nimajo ustreznice. Poleg tega bodo imeli 
Zvezni kartelni urad in regionalni kartelni organi na podlagi modela evropskega prava širša 
pooblastila. Civilnopravne sankcije za kršitve protimonopolne zakonodaje se bodo prav tako 
izboljšale na podlagi sodbe Sodišča Evropskih skupnosti v primeru družbe „Courage“. 
Splošno vprašanje o dopustnosti „prenosa obrambe“ je prepuščeno v odločanje sodišču. 
Vendar je jasno, da v primeru dopustnosti obrambe celotno breme dokaza nosi tožena stranka 
(tj. član kartela).   
 
Na področju nadzora združevanja se načrtujejo spremembe osnovnih značilnosti začasnih 
ukrepov pomoči pri pritožbah tretjih strank zoper dovoljene združitve. Poleg tega bodo meje 
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za združitve časopisnih založniških hiš višje, širše bo tudi področje sodelovanja in skupnih 
vlaganj med njimi pod določenimi pogoji.  
 

Estonija 
Spremembe Zakona o konkurenci so začele veljati 1. avgusta 2004 in so bile v glavnem 
osredotočene na izvajanje Uredbe št. 1/2003 in izboljšanje postopkovnih pravil.  
 
Estonski odbor za konkurenco je pristojen za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe ES in po 
potrebi pomaga Komisiji v skladu z Uredbo št. 1/2003. Upravno sodišče v Talinu je pristojni 
organ za odobritev pregledov Komisije, določenih v členih 20 in 21 Uredbe št. 1/2003. 
Estonski odbor za konkurenco je bil imenovan kot pristojni organ v skladu s členom 35 
Uredbe 1/2003. Kar zadeva stališče pravnega svetovalca (amicus curiae) v postopkih za 
uporabo členov 81 in 82, lahko sodišča zaprosijo za mnenje estonski odbor za konkurenco.   
 
V zvezi s postopkovnimi pravili se vpletenost v dejanja, ki povzročajo zlorabo prevladujočega 
položaja, ali neizpolnjevanje obveznosti v zvezi s koncentracijami, preuči s postopkom o 
prekršku. Če je bil storilec kaznivega dejanja kaznovan zaradi enakega dejanja že prej, se za 
tega „ponovnega storilca kaznivega dejanja“ uvede kazenski pregon. Kršitve zakonodaje o 
konkurenci v zvezi s protikonkurenčnimi sporazumi, odločitvami ali praksami se še vedno 
preiskujejo kot kazniva dejanja v skladu s Kazenskim zakonikom in Zakonikom kazenskega 
postopka. Raven denarne kazni za kršitve, povezane s konkurenco, je bila zvišana do zneska 
500 000 EEK.  
 
Zakonik kazenskega postopka je bil prav tako spremenjen z uvedbo imunitete. Urad 
državnega tožilca lahko sedaj prekine kazenski postopek v zvezi z osebo, osumljeno ali 
obtoženo z njegovim ali njenim soglasjem, če je ta osumljenec ali tožena stranka pomembno 
pospešil ugotavljanje dejstev v zvezi s predmetom dokazovanja kaznivega dejanja, kar je 
pomembno z vidika javnega interesa v postopku, in če bi bilo brez te pomoči odkrivanje 
kaznivega dejanja in zbiranje dokazov onemogočeno ali posebej zapleteno.    

 

Grčija 
Med letom ni bilo nobenega razvoja na področju zakonodaje. Grški organ za konkurenco je 
odgovornemu ministrstvu, Ministrstvu za razvoj, poslal priporočila za spremembo Zakona št. 
703/77, da se tako upošteva začetek veljavnosti Uredbe št. 1/2003. Priporočila organa 
zadevajo v glavnem prilagoditev postopkov v skladu z Uredbo št. 1/2003. Sedanji osnutek 
zakona prav tako vsebuje določbe, namenjene krepitvi organa. Osnutek je bil predmet 
posvetovanj s socialnimi partnerji in je bil uradno sporočen Evropski komisiji.  Osnutek je bil 
maja 2005 predložen grškemu parlamentu.   

Španija 
Glavne zakonodajne aktivnosti na področju politike konkurence leta 2004 so naslednje: 
 
Kraljeva uredba 2295/2004 z dne 10. decembra 2004 o uporabi pravil konkurence Skupnosti 
v Španiji je bila objavljena v Uradnem listu dne 23. decembra 2004. Ta zakon prilagaja 
prejšnjo Kraljevo uredbo 295/1998 z dne 27. februarja 1998 o tej zadevi, ki je sedaj 
razveljavljena, novemu zakonodajnemu okviru Skupnosti na področju konkurence iz Uredbe 
št. 1/2003 in Uredbe št. 139/2004.  
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V okviru Zakona o konkurenci 16/1989 daje ta nova Kraljeva uredba državnim organom za 
konkurenco pooblastila in obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje Skupnosti, vključno z nalogo 
sodelovanja s Komisijo, nacionalnimi sodišči in nacionalnimi organi za konkurenco drugih 
držav članic. Prav tako določa pooblastila uradnikov ali zastopnikov, odgovornih za izvajanje 
preiskav v Španiji, vzpostavlja sistem obveznosti varovanja skrivnosti in zaupnosti informacij 
v zvezi z dejavnostmi, ki izhajajo iz te Kraljeve uredbe, predvideva sodelovanje s sodišči in 
določa pravila postopka, ki bodo urejala uporabo predpisov Skupnosti s strani nacionalnih 
organov.  Osnutek Kraljeve uredbe je bil prek spletne strani Službe za konkurenco predložen 
v postopek javne obravnave. 

 
Bela knjiga o reformi španskega sistema konkurence je bila izdelana leta 2004, drugi 
namestnik predsednika vlade in minister za gospodarske in finančne zadeve pa sta jo uradno 
predstavila 20. januarja 2005. Ta dokument je dokument za razpravo, ki naj bi uvedel revizijo 
zakonodajnega in institucionalnega okvira na področju konkurence v Španiji, da se tako 
zagotovijo najboljši instrumenti in struktura za varstvo učinkovite konkurence na trgih, z 
namenom socialne blaginje in učinkovite porazdelitve virov. Bela knjiga predlaga različne 
ukrepe reform, ki vplivajo na institucionalni okvir španskega organa za konkurenco. Ukrepi 
predvidevajo večjo neodvisnost tega organa, pospešitev sodnih revizijskih postopkov, 
koordinacijo s panožnimi regulatorji in po možnosti neposredno uporabo nacionalnih pravil 
konkurence s strani sodišč.  Po javnem posvetovanju se bo začela priprava osnutka novega 
zakona o konkurenci, ki bo uvedel potrebne zakonodajne spremembe v španskem 
regulativnem in sodnem sistemu. 
 

Francija 
Na podlagi pomembnega dela pri posodabljanju zakonodaje, ki je bilo storjeno lani, je vlada 
na začetku in koncu leta 2004 sprejela dva odloka v skladu z odobritveno zakonodajo, ki jo je 
sprejel parlament. S spremembo nekaterih določb Knjige IV Trgovinskega zakonika sta 
odloka nova in odločilna faza v procesu povečanja usklajenosti, ki se je začela leta 1992, in 
francoskim organom za konkurenco omogočata neposredno izvajanje njihovih postopkov za 
uporabo členov 81 in 82 Pogodbe. Od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1/2003 je ta 
možnost postala obveznost in nacionalni postopki so bili prilagojeni, da se tako omogoči 
popolna uporaba zakonodaje Skupnosti.  
 
Prva sprememba, predvidena v Odloku 204-274 z dne 25. marca 2004 o poenostavitvi 
zakonodaje (objavljenem v Journal Officiel de la République Française dne 27. marca), je pri 
svetu za konkurenco uvedla pospešeni postopek za obravnavo primerov pod določeno mejo. 
Ureditve so podobne tistim v Obvestilu Komisije o manj pomembnih sporazumih.  
 
Druga sprememba zakonodaje, ki je začela veljati z Odlokom 2004-1173  z dne 4. novembra 
2004 (objavljenem v UL dne 5. novembra 2004), je omogočila prilagoditev vseh določb 
Trgovinskega zakonika v zvezi z reformo protimonopolnih predpisov Skupnosti. Francoska 
zakonodaja o omejevalnih ravnanjih, ki je že blizu neposredno uporabnemu sistemu izjem, 
uvedenemu z Uredbo št. 1/2003, je bila revidirana v začetku 2001, ko se je upošteval 
predvidljiv razvoj dogodkov na ravni Skupnosti in ko je bilo uvedenih nekaj pomembnih 
novosti, kot je vzpostavitev sistema o prizanesljivosti, podobnega sistemu, s katerim upravlja 
Komisija, ali uskladitev najvišjih denarnih kazni za omejevalna ravnanja s standardi 
Skupnosti. Skladnost postopkovnih pravil z novimi ureditvami Skupnosti se tako sklene s to 
drugo reformo. Poleg tega odlok vsebuje nova pooblastila, dodeljena neposredno nacionalnim 
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organom, da se tako zagotovi enotnost instrumentov in pravna varnost glede njihovega 
izvajanja.  V začetku leta 2005 bo odlok dopolnjen s predpisi, ki pojasnjujejo postopkovna 
pravila, zlasti v zvezi s prenosom sodb, izrečenih v skladu s členoma 81 in 82.  
 
Določba de minimis 
Ta določba je izražena v novem členu (člen L. 464-6-1) Trgovinskega zakonika. Meja de 
minimis temelji neposredno na sedanjem sistemu Skupnosti. Zato se postopki pri 
horizontalnih omejitvah med podjetji, ki zajemajo manj kot 10 % trga, in vertikalnih 
omejitvah med podjetji, ki zajemajo manj kot 15 % nabavnih in prodajnih trgov, zavrnejo. 
Odločitev o zavrnitvi primera temelji na pomanjkanju znatnega vpliva; zato je treba zavrnitev 
utemeljiti in jo je mogoče razveljaviti ali ponovno preučiti na podlagi zahtevka, vloženega na 
pritožbenem sodišču v Parizu. Odločitev o zavrnitvi mora temeljiti na preučitvi dejstev, prav 
tako pa morajo biti podani razlogi za zavrnitev. Določba omogoča poenostavitev obravnave 
številnih „majhnih“ primerov in bo pomagala zmanjšati sodne zaostanke pred Svetom za 
konkurenco. 
 
Reforma, ki Trgovinski zakonik prilagaja Uredbi št. 1/2003 
Odlok, sprejet v skladu z odobritveno zakonodajo z dne 18. marca 2004, pooblastila Sveta za 
konkurenco za odločanje dopolnjuje s tem, da mu omogoča sprejemanje zavez podjetij in 
uvedbo denarnih kazni. Ta odlok pojasnjuje postopke za mednarodno sodelovanje med organi 
za konkurenco in izboljšuje varovanje poslovne tajnosti. Odlok tudi usklajuje pravila o 
omejevanju in na področje Skupnosti razširja postopek, s katerim se lahko sodišča posvetujejo 
s Svetom za konkurenco, sodiščem, ki obravnavajo zadeve s področja konkurence, pa 
omogoča specializacijo. Nazadnje odlok določa intervencijske postopke za preiskovalce s 
tem, da zajema nova pooblastila za preiskavo iz Uredbe št. 1/2003.  
 
Preiskave 
V zvezi s pooblastili za preiskavo je odlok z dne 4. novembra 2004 spremenil zakonodajo na 
dva načina. Prvič, minister za gospodarske zadeve lahko uslužbence iz drugega organa v 
Uniji, ki prosi za pomoč v skladu s členom 22(1) Uredbe št. 1/2003, pooblasti za spremstvo 
francoskih preiskovalcev, če lahko pomagajo pri vodenju preiskav. Drugič, določbe o 
preiskovalnem postopku, ki pokrivajo operacije, ki so jih odredili francoski organi, ter pomoč 
preiskavam Komisije pri ugovorih so bile prilagojene z vidika novih ureditev v zvezi z nalogo 
pomoči. Obstajajo tri spremembe. Prva predvideva pritrditev začasnih pečatov, da bi tako med 
preiskavo preprečili izgubo dokazov. Druga določa, da je lahko policist, ki pomaga pri 
operaciji, dejavno udeležen pri njenem vodenju. Zadnja daje uslužbencem Komisije možnost 
vpogleda v dokumente, ki so jih zaplenili nacionalni preiskovalci.  
 
Amicus Curiae  
Kar zadeva sodelovanje s sodišči, neposredna uporaba določb uredbe pri postopku amicus 
curiae pomeni, da sedanje francoske zakonodaje ni treba bistveno spremeniti. Nov instrument 
pa dopolnjuje obstoječe določbe Trgovinskega zakonika o posvetovanju sodišč s Svetom za 
konkurenco, da bi se tako upoštevali primeri, kjer se nacionalni predpisi in predpisi Skupnosti 
uporabljajo vzporedno. Ne glede na postopek iz člena 15 Uredbe imajo sodišča sedaj pravico, 
da zaprosijo za mnenje Svet ne samo takrat, ko uporabljajo nacionalno zakonodajo o 
konkurenci, ampak tudi v primerih, ko so postopki uvedeni na podlagi členov 81 in 82 
Pogodbe ES.  
 
Izmenjava informacij  
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V zvezi z izmenjavo informacij je Trgovinski zakonik že priznal možen prenos informacij s 
Sveta za konkurenco na druge organe za konkurenco, vendar ni izrecno predvidel nobene 
obveznosti v zvezi s Komisijo.  V zvezi s tem ga odredba dopolnjuje. Odredba jasno razločuje 
med izmenjavo informacij v okviru Uredbe št. 1/2003 in drugimi pravili o sodelovanju, zlasti 
z organi tretjih držav, kjer bi lahko veljali pogoji vzajemnosti, kar ne velja za evropsko mrežo.  
 
Dostop do spisa  
Kar zadeva ureditve dostopa do spisa odlok z dne 4. novembra usklajuje francoski sistem za 
varovanje poslovne tajnosti s predpisi Skupnosti, ob upoštevanju zahtev postopka audi 
alteram partem. Trgovinski zakonik, ki je na podlagi vzorca sodnega postopka obravnaval 
stranke v postopku enako, sedaj omogoča razlikovanje med tožniki in podjetji, ki se jih sodno 
preganja: zadnja uživajo široka jamstva, povezana z upoštevanjem pravice do obrambe, 
medtem ko se lahko tožnikom zavrne posredovanje informacij, ki vsebujejo poslovne tajnosti, 
da bi se izognili razkritju ali zlorabi informacij na trgu.  
 
Imenovani organi za konkurenco 
Reforma določa tudi pravila, ki pristojnim organom omogočajo uporabo zakonodaje 
Skupnosti o konkurenci za namene člena 35 Uredbe št. 1/2003. Medtem ko uredba 
nacionalnim organom za konkurenco in njihovim uslužbencem neposredno podeljuje 
pooblastila, ki so za Skupnost specifična, zlasti v zvezi s preiskavami, državam članicam 
prepušča nalogo imenovanja teh organov in uslužbencev, ki jih želijo pooblastiti. V Franciji je 
Trgovinski zakonik splošno pristojnost za uporabo členov 81 in 82 že dodelil Svetu za 
konkurenco in ministru za gospodarske zadeve ter uslužbencem, ki jih je ta pooblastil 
(Generalni direktorat za konkurenco, potrošniške zadeve in nadzor nad goljufijami). Dodatno 
imenovanje v zakonodaji je bilo zato odvečno. Vendar so se prve določbe nanašale samo na 
pooblastila, dodeljena s Knjigo IV Trgovinskega zakonika. Dopolnjene so bile s sklicevanjem 
na Uredbo št. 1/2003, da bi tako ustvarili jasno pravno podlago za vzporedno uporabo novih 
pooblastil, ki jih predvideva zakonodaja Skupnosti. 
 
Sankcije 
Revizija Trgovinskega zakonika dopolnjuje pooblastila Sveta za konkurenco za odločanje in 
izvajanje sankcij, s tem ko mu podeljuje dve novi pooblastili, kot predvideva Uredba št. 
1/2003. Svet lahko sedaj sprejme zaveze in uvede denarno kazen za njihovo neizpolnjevanje.  
Prav tako lahko uvede denarne kazni po enaki stopnji, kot jo predvideva uredba. To 
pooblastilo za uvedbo denarnih kazni pa se lahko uporablja samo zato, da se podjetje prisili v 
prenehanje kršitve ali upoštevanje odredbe. Prenos pooblastila Komisije za uvajanje denarnih 
kazni, s katerimi se podjetja prisili v preiskavo, ni bil potreben, saj Trgovinski zakonik že 
vsebuje kazenske določbe, ki se uporabijo pri oviranju preiskave.  
 
Druga vprašanja 
Spremenjena so bila različna druga postopkovna pravila, da bi se tako dokončala uskladitev z 
Uredbo  št. 1/2003. Tako reforma usklajuje nacionalne predpise in predpise Skupnosti glede 
rokov zastaranja kaznivih dejanj, da bi tako omogočili popolno uporabo mehanizmov 
sodelovanja med Komisijo in Svetom za konkurenco. Zastaralni rok za kršitve pravil 
konkurence, skupnostnih in nacionalnih, se zviša s treh na pet let, razlogi za odpravo 
nacionalnega zastaralnega roka pa vključujejo preiskave Komisije ali pristojnih nacionalnih 
organov v istem primeru. To usklajevanje odpravlja vse ovire zaželeni prerazporeditvi 
primerov med Svetom za konkurenco in Komisijo, kadar veljajo pravila o opustitvi ali 
dokončanju postopkov iz uredbe. Iz istega razloga se je pooblastilo Sveta za konkurenco, da 
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opusti ali dokonča postopke, v domači zakonodaji okrepilo, da bi se tako upoštevali primeri 
vzporedne obravnave drugega nacionalnega organa ali prenos na višji organ s strani Komisije.   
 
Nazadnje se v okviru reforme možnost dodelitve spora glede uporabe nacionalnih pravil 
konkurence določenim specializiranim sodiščem, ki že obstajajo, razširja na člena 81 in 82. 
To pravilo specializirane pristojnosti ni neposredno povezano s strogo uskladitvijo francoske 
zakonodaje, ampak odraža načeli doslednosti in konvergence iz člena 3 Uredbe št. 1/2003. 
Ureditve njenega izvajanja bodo predmet Uredbe Državnega sveta, ki bo sprejeta leta 2005.  
  

Irska 
Ni bilo nobene bistvene spremembe nacionalne zakonodaje o konkurenci. Za uveljavitev 
določb Uredbe št. 1/2003 pa so pripravili Uredbo 2004 (Pravni instrument 195 iz leta 2004) 
(„Pravni instrument“). 

 
Pravni instrument – imenovani organi za konkurenco 
Pravni instrument imenuje vsa sodišča, razen posebnega kazenskega sodišča, za namene člena 
5 Uredbe; organ za konkurenco imenuje za izvajanje funkcij iz poglavij IV, V, VII, VIII in IX 
Uredbe; ter organ za konkurenco, direktorja za javni pregon in sodišča ali uslužbence sodišč 
imenuje za namene izvajanja funkcij iz členov 11(1), 11(5), 27(2) in 28(2) Uredbe. 

 
Pravni instrument ohranja obstoječe stanje uveljavljanja zakonodaje o konkurenci, ki je 
prevladovalo pred začetkom veljavnosti Uredbe:  
• organ za konkurenco je pristojen za preiskavo primerov s področja konkurence;  
• organ za konkurenco lahko sproži civilni postopek in organ za konkurenco in/ali direktor 

za javni pregon lahko preganjata kazenske zadeve s področja konkurence in 
• samo sodišča lahko sprejmejo odločitev, ali je bila kršena nacionalna zakonodaja in/ali 

pogodba ES. 
 

Italija 
V italijanskih pravilih konkurence leta 2004 ni bilo sprememb. 
 

Ciper 
Komisija za varstvo konkurence (v nadaljevanju: „K.V.K.“) je neodvisen upravni organ, 
ustanovljen leta 1990 z uzakonitvijo Zakona o varstvu konkurence 207/89 (v nadaljevanju: 
„Zakon“), in od takrat je preiskovalni organ in organ odločanja, pristojen za varstvo 
konkurence. Poleg tega ima z uzakonitvijo Zakona o nadzoru koncentracij med podjetji 
22(I)/99 K.V.K. tudi pooblastilo za preiskavo koncentracij podjetij in odločitev, ali bo 
odobrila, zavrnila oziroma pogojno sprejela koncentracijo. 
 
Ob upoštevanju Uredbe št. 1/2003 je bila nacionalna zakonodaja v letu 2004 predmet pravne 
reforme, da bi tako prilagodili določbe iz Uredbe in imenovali K.V.K. kot organ za 
konkurenco, pristojen za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe ES, na način, da se določbe 
Uredbe učinkovito upoštevajo. V novem delu zakonodaje so določbe, ki krepijo sedanja 
pooblastila K.V.K., kot so razširjena pooblastila pri preiskavah poslovnih in neposlovnih 
prostorov.  
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Osrednja značilnost sprememb je odprava nacionalnega sistema priglasitve za družbe za 
pridobitev negativnega potrdila ali posamezne izjeme, zato pa so sporazumi, ki izpolnjujejo 
pogoje iz oddelka 5(1) obstoječega Zakona 207/89 (enakovreden členu 81(3)) pravno veljavni 
in izvršljivi brez posredovanja upravne odločitve. Prav tako bo program v zvezi z imuniteto 
kartelov in znižanjem denarnih kazni, ki je začel veljati 1. februarja 2003 in določa podlago za 
politiko o prizanesljivosti v položajih, ko lahko podjetje, ki je del nezakonitega kartela, v 
skladu z oddelkom 4 Zakona 207/89, pridobi popolno imuniteto ali znižanje denarne kazni, z 
novo zakonodajo postal del nacionalnega prava.  
 
Poleg tega bo ob upoštevanju člena 15 Uredbe 1/2003 Vrhovno sodišče izdalo odredbo o 
postopku, da bi prilagodilo določbe člena 15(3) ter tako K.V.K. omogočilo predložitev pisnih 
ali ustnih stališč nacionalnim sodiščem o vprašanjih v zvezi z uporabo členov 81 in 82 
Pogodbe ES.  
 

Latvija 
Da bi zagotovili decentralizirano uporabo zakonodaje EU o konkurenci ter pomoč Evropski 
komisiji in drugim organom za konkurenco v državah članicah v preiskavah iz členov 81 in 
82 Pogodbe ES, so bile v Zakon o konkurenci leta 2004 uvedene naslednje bistvene 
spremembe: 
 

- pooblastila, dodeljena Svetu za konkurenco Republike Latvije za uporabo zakonodaje 
EU o konkurenci;  

- širše preiskovalne pravice Sveta za konkurenco Republike Latvije; 
- določitev pravnih predpisov, ki se uporabljajo za preiskave, preverjanje in 

sankcioniranje kršitev zakonodaje EU o konkurenci; 
- začasne ureditve, ki se lahko uporabljajo, če obstajajo dokazi o možni kršitvi 

zakonodaje EU o konkurenci, in če bi lahko nadaljnji obstoj te kršitve bistveno in 
nepreklicno škodoval konkurenci; 

- vzpostavitev postopka podpore, ki ga Svet za konkurenco Republike Latvije zagotovi 
preiskovalnim dejavnostim Evropske komisije ali drugih organov za konkurenco držav 
članic EU; 

- natančnejši postopek za priglasitev/preverjanje združitev med udeleženci na trgu. 
 
Zakon o „Spremembah zakonodaje o konkurenci“ je Saeima (parlament) sprejel 22. aprila 
2004, začel pa je veljati 1. maja 2004. Leta 2004 je bilo sprejetih več uredb kabineta 
ministrov, ki podpirajo učinkovito delovanje Sveta za konkurenco.  
 
Program o prizanesljivosti 
Leta 2004 je bila sprejeta Uredba kabineta št. 862 „Postopki za izračun denarnih kazni za 
kršitve, določene v prvem delu oddelka 11 in oddelku 13 Zakona o konkurenci“ (tj. o 
prepovedanih sporazumih med udeleženci na trgu in prepoved zlorabe prevladujočega 
položaja). Ta uredba predvideva tudi „program o prizanesljivosti“, tj. oprostitev denarnih 
kazni ali znižanje denarne kazni za udeleženca horizontalnega kartelnega sporazuma, zaradi 
različnih ravni njegovega sodelovanja s Svetom za konkurenco.  

 
Stoodstotno izvzetje iz denarnih kazni je na voljo za udeležence trga, ki bodo kot prvi 
posredovali dokaze Svetu za konkurenco, če ta udeleženec na trgu ni bil pobudnik tega 
specifičnega prepovedanega sporazuma oziroma ni igral odločilne vloge v tej prepovedani 
aktivnosti in drugih udeležencev na trgu ni silil v sodelovanje v tej prepovedani dejavnosti. 
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Denarne kazni se lahko znižajo za 49 %, če je pobudnik kršitve, ki je imel vodilno vlogo v 
prepovedanih dejavnostih, posredoval odločilne dokaze o kršitvi.  
 
Preiskave 
Ena bistvenih sprememb, predvidenih v Zakonu o „spremembah zakonodaje o konkurenci“, je 
razširitev preiskovalnih pooblastil Urada Sveta za konkurenco. Uradu so poleg obstoječih 
preiskovalnih pravic dodeljene nove pravice, tako da lahko na podlagi odločitve sodišča in ob 
prisotnosti policije, brez predhodnega obvestila, vstopi v prostore, vozila, stanovanja, 
nebivalne prostore, zgradbe in druge nepremičnine, ki pripadajo udeležencem na trgu, 
njihovim zaposlenim in drugim osebam, jih odpre, kot lahko odpre tudi skladišča v njih, za 
izvedbo preiskave blaga in dokumentov v teh prostorih in tistih, ki pripadajo udeležencem 
trga in njihovim zaposlenim. 
 
Amicus Curiae 
Sodišče, ki je prejelo tožbeni spis in začelo primer v zvezi z možno kršitvijo zakonodaje EU o 
konkurenci, mora izvod tožbenega spisa posredovati Svetu za konkurenco v Latviji in kasneje 
posredovati dvojnik ali izvod sodbe Svetu za konkurenco in Evropski komisiji. Ta obveznost 
je v zakonodaji o konkurenci zajeta zaradi spodbujanja „amicus curiae“ s strani Sveta za 
konkurenco in omogočanja nadzora Evropske komisije nad izvajanjem zakonodaje EU o 
konkurenci v državah članicah.   
 
Dostop do spisa 
Podjetjem, osumljenim kršitve konkurence, je dovoljen dostop do spisa potem, ko so prejela 
obvestilo Sveta za konkurenco Republike Latvije, da so informacije, zbrane med preiskavo, 
nezadostne za sprejetje odločitve s strani Sveta za konkurenco Republike Latvije. Če dokazi 
vsebujejo poslovne tajnosti, sodni spis ni dostopen drugim osebam. 
 
Imenovani organi za konkurenco 
Svet za konkurenco Republike Latvije je imenovan kot organ za konkurenco za uporabo 
členov 81 in 82 Pogodbe ES. 
 
Sankcije 
Zakonodaja o konkurenci predvideva možnost znižanja denarnih kazni ali celotnega izvzetja 
iz denarnih kazni pri nekaterih kršitvah člena 81 Pogodbe ES, če podjetje sodeluje s Svetom 
za konkurenco.  
 

Litva 
Vstop Litve v Evropsko unijo in posodobitev pravil konkurence EU, zlasti sprejetje Uredbe št. 
1/2003 in Uredbe št. 139/2004, je zahtevalo ustrezne spremembe litovske zakonodaje o 
konkurenci. Za pospešitev uveljavljanja novih pravil konkurence EU po vstopu Litve je bilo 
treba vzpostaviti ustrezne nujne pogoje, zlasti s spremembo Zakona o konkurenci iz leta 1999 
in Zakona o pravdnem postopku. V ta namen je parlament 15. aprila 2004 sprejel Zakon o 
spremembi Zakona o konkurenci3, ki je začel veljati 1. maja 2004.  
 
Sprememba Zakona o konkurenci, ki je bila uzakonjena s 1. majem 2004, si je predvsem 
prizadevala uskladiti litovsko zakonodajo s pravnim redom EU. Ta cilj je bil izrecno izražen v 
                                                 
3  Zakon št. IX-2126 z dne 15. aprila 2004 o spremembi Zakona o konkurenci Republike Litve, o 
priznanju razveljavljenosti Zakona o nadzoru državne pomoči podjetjem in o spremembi člena 1 Zakona o 
pravdnem postopku Republike Litve. 
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členu 1(3) Zakona o konkurenci, ki določa, da si ta zakon prizadeva uskladiti litovsko 
zakonodajo in zakonodajo Evropske unije, ki urejata odnose na področju konkurence. Isti člen 
je bil dopolnjen z odst. 4 s sklicevanjem na Prilogo, ki zajema Uredbo št. 1/2003, ki se izvaja 
v okviru Zakona o konkurenci.  
 
Poleg tega je bil Zakon o konkurenci dopolnjen z novim Poglavjem VII – „Uporaba pravil 
konkurence Evropske unije“, katerega člen 47(1) določa, da „je Svet za konkurenco pristojen 
za uporabo pravil konkurence EU, nadzor upoštevanja teh pravil pa je po zakonodaji 
Evropske unije o konkurenci v pristojnosti nacionalnih organov za konkurenco“. Ta določba 
razširja pristojnost Sveta za konkurenco s tem, da zagotavlja hkratno uporabo členov 81 in 82 
Pogodbe ES ter Zakona o konkurenci.  

 
Omejeni sporazumi (člen 81) 
Sistem predhodne priglasitve in individualnih izjem v zvezi s sporazumi med podjetji je bil 
odpravljen. Sporazumi, ki so v skladu z uveljavljenimi pogoji za skupinsko izjemo, veljajo od 
trenutka njihove sklenitve (ab initio) brez vsake predhodne odločitve Sveta za konkurenco.  V 
primeru kakršnega koli spora v zvezi s skladnostjo sporazuma z uveljavljenimi pogoji za 
skupinsko izjemo nosi dokazno breme v zvezi s skladnostjo stranka sporazuma, ki bo imela 
koristi od izjeme. V skladu s tem bo moral Svet za konkurenco v primeru, da bo skušal 
pokazati, da sporazum predstavlja kršitev, obtožbo tudi dokazati. Zato je bila možnost 
podjetij, da pri Svetu za konkurenco vložijo zahtevek o dodelitvi posamezne izjeme kot tudi 
obveznost predložitve informacij v zvezi s sporazumom, sklenjenim pod pogoji, ki 
upravičujejo skupinsko izjemo, iz Zakona umaknjena.  
 
Nadzor združevanja 
V oddelek o koncentracijah je bilo uvedenih nekaj pomembnih novih določb. Prvič, pogoj za 
predložitev prijave je bil liberaliziran. Zahteva, da podjetja, ki sodelujejo v koncentraciji, 
predložijo prijavo v sedmih dneh po prvem ukrepu v zvezi s koncentracijo, ter zahteva po 
opustitvi koncentracije po izvedbi prvega ukrepa, dokler Svet za konkurenco ne sprejme 
odločitve, da bo dovolil nadaljnji potek zadevne koncentracije, sta odpravljeni. Po sedanjem 
Zakonu in pred izvedbo koncentracije imajo podjetja, ki sodelujejo v koncentraciji, pravico 
določiti, kdaj bodo obvestile Svet za konkurenco. V zvezi s tem so bile ukinjene tudi sankcije 
za nepravočasno predložitev priglasitev koncentracije.  
 
Poleg tega je liberaliziran tudi rok štirih mesecev, v katerem lahko Svet za konkurenco 
sprejme končno odločitev, tj. na podlagi pravočasno utemeljene zahteve osebe, ki priglasi 
koncentracijo, se lahko ta rok podaljša za dodaten mesec. To je lahko posebej pomembno v 
nekaterih bolj zapletenih primerih, kjer Svet za konkurenco namerava odobriti koncentracijo, 
za katero veljajo posebni pogoji in obveznosti.  
 
Drugič, zakon določa, da morajo zadevna podjetja plačati provizijo zneska, ki ga vlada določi 
za predložitev in preučitev priglasitve koncentracije. 
 
Tretjič, za namen presoje koncentracije je bil test dominantnosti dopolnjen z merilom 
bistvenega oviranja konkurence. Da bi razglasili koncentracijo kot nedopustno, je dovolj, da 
je izpolnjeno eno od meril, bodisi ustvarjanje ali krepitev prevladujočega položaja bodisi 
bistveno oviranje konkurence.  
 
Četrtič, novo besedilo zakona predvideva dodatno pravico Sveta za konkurenco, da obveže 
podjetje k predložitvi priglasitve, če obstaja grožnja, da bo koncentracija ustvarila ali okrepila 
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prevladujoči položaj oziroma bistveno ovirala konkurenco, čeprav meje prodaje, ki jih določa 
zakon, niso prekoračene.  Novi postopek je bil uveden na podlagi preteklih izkušenj, ki so 
pokazale, da se lahko na nekaterih trgih (zlasti na trgu storitev), koncentracije izvedejo brez 
priglasitve Svetu za konkurenco, ker ni bila dosežena minimalna meja prodaje, čeprav je šlo 
za ustvarjanje ali krepitev prevladujočega položaja.  Vendar bo novi postopek veljal samo, če 
bo od izvedbe koncentracije preteklo manj kot 12 mesecev.  
 
Sankcije 
Sistem sankcij je bil reformiran v skladu z načeli uvedbe sankcij, ki jih uporablja Evropska 
komisija. Denarne kazni, ki jih Svet za konkurenco naloži podjetjem za prepovedane 
sporazume, zlorabo prevladujočega položaja, izvedbo koncentracije, ki jo je treba priglasiti, 
brez dovoljena Sveta za konkurenco, nadaljevanje koncentracije v obdobju njene opustitve ter 
kršitev pogojev in obveznosti koncentracije, ki jih je določil Svet za konkurenco, so se zvišale 
do 10 % bruto letnega prihodka v prejšnjem poslovnem letu.  V skladu z novo določbo 
Zakona o konkurenci je bil z Resolucijo vlade št. 1591 z dne 6. decembra 2004  potrjen 
postopek za določitev zneska denarne kazni.  
 
Preiskovalni postopek 
Po novih določbah, uvedenih v Zakon o konkurenci, mora Svet za konkurenco dokončati 
preiskavo vlog v zvezi z omejevalnimi ravnanji ne v 14 dneh, kot je bilo to do zdaj, ampak v 
30 dneh od predložitve vloge, ter tudi sprejeti odločitev o začetku ali zavrnitvi uvedbe 
preiskave. Rok za končanje preiskave je bil podaljšan do 5 mesecev in daje možnost 
vsakokratnega podaljšanja roka za dodatne 3 mesece. Prav tako je bila v primeru odsotnosti 
dokazov, ki upravičujejo sum kršitve Zakona, zagotovljena možnost zavrnitve uvedbe 
preiskave. 
 
Druga pomembna sprememba je povezana z možnostjo zaključka preiskave. V skladu z 
novimi določbami Zakona o konkurenci se lahko preiskava zaključi ne samo takrat, kadar ni 
ugotovljena nobena kršitev Zakona, ampak tudi takrat, kadar dejanja niso povzročila bistvene 
škode interesom, ki jih varuje zakonodaja, in podjetje, osumljeno kršitve zakonodaje, se 
prostovoljno odpove dejanjem in Svetu za konkurenco predloži pisno zavezo, da ne bo 
izvajalo takih dejanj. Te zaveze so obvezujoče za zadevna podjetja. V primeru 
neizpolnjevanja zavez se lahko za vsak dan izvajanja (nadaljevanje) kršitve uvede denarna 
kazen do 5 % povprečnega bruto dnevnega prometa v prejšnjem letu.  
 
Ob upoštevanju Uredbe št. 1/2003 je bila uvedena nova določba, ki predvideva uporabo 
prisilnih ukrepov. Določba določa, da je uporaba prisilnih ukrepov med preiskavami, ki jih 
vodi Evropska komisija, predmet predhodne odobritve Regionalnega upravnega sveta v Vilni.  
 
Ker je bila v skladu z Uredbo št. 1/2003 pravica in dolžnost neposredne uporabe členov 81 ali 
82 Pogodbe ES uvedena tudi za nacionalna sodišča, Zakon o konkurenci ureja posebnosti 
sodnega postopka za zadeve na področju konkurence. Zato je bil Zakon o pravdnem postopku 
dopolnjen z določbo, da se zadeve na področju konkurence preučijo v skladu s pravili Zakona, 
razen izjem, ki jih predvideva Zakon o konkurenci. Po prejetju tožbe v zvezi z uporabo členov 
81 ali 82 Pogodbe ES sodišče obvesti Evropsko komisijo in Svet za konkurenco. Evropska 
komisija in Svet za konkurenco lahko na lastno pobudo predložita pripombe v zvezi z 
uporabo členov 81 ali 81 Pogodbe ES, zagotovita obrazložitve, dokaze in sodelujeta v 
njihovem preverjanju ter predložita zahteve in prijave.  
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Novi člen 50 Zakona o konkurenci določa, da imajo podjetja, katerih legitimni interesi so bili 
kršeni z dejanji, ki so nasprotovala členoma 81 ali 82 Pogodbe ES, ali drugimi omejevalnimi 
ravnanji, pravico do pritožbe na Regionalno sodišče v Vilni z zahtevkom v zvezi s 
prenehanjem nezakonitih dejanj in plačilom odškodnine za nastalo škodo. Tako ima 
Regionalno sodišče v Vilni izključno pristojnost za preiskovanje zadev v zvezi s plačilom 
škode, ki je nastala zaradi zgoraj omenjenih omejevalnih ravnanj. 
 

Luksemburg 
Z zakonom o konkurenci z dne 17. maja 2004 je Luksemburg spremenil svojo zakonodajo na 
dva glavna načina:   

• zakon je v zakonodajo Luksemburga uvedel prepoved nezakonitih sporazumov in 
zlorab prevladujočega položaja enako kot v členih 81 in 82 Pogodbe ES (razen 
sklicevanja na učinke teh ravnanj na trgovino znotraj Skupnosti); 

• zakon je prilagodil institucionalno strukturo Luksemburga z namenom upoštevanja 
zahtev Uredbe št. 1/2003 tako, da je vzpostavil neodvisen organ za konkurenco v 
obliki neodvisnega upravnega organa, Sveta za konkurenco. Svet za konkurenco ima 
nalogo spremljanja uporabe zakonodaje o konkurenci, tako nacionalne kot skupnostne, 
z odločanjem o obstoju kršitve teh pravil in uvedbo obveznosti za kršitelje, da 
prenehajo kršitev, in denarnih kazni.  

 
Svetu za konkurenco pomaga Inšpektorat za konkurenco, ki ni neposredno odvisen od Sveta 
za konkurenco, ampak je služba, podrejena ministru, pristojnemu za gospodarske zadeve 
(trenutno minister za gospodarske zadeve in zunanjo trgovino), ki izvaja poizvedbe in 
preiskave tako zadev, ki so predmet zakonodaje Luksemburga, kot zadev, za katere velja 
zakonodaja Skupnosti.  
 
Pooblastila in postopki teh dveh organov v glavnem temeljita na Uredbi št. 1/2003: 

• Inšpektorat za konkurenco ima obsežna pooblastila za poizvedbo: zahteve po 
informacijah; pridobivanje izjav; preiskave poslovnih prostorov in vseh drugih 
prostorov ter zaplemba dokumentov (za preiskave in zaplembo dokumentov je 
potrebno sodno dovoljenje); imenovanje strokovnjakov; 

• predsednik Sveta za konkurenco lahko odredi začasne ukrepe;  
• uvedejo se lahko različne sankcije: kateri koli prisilni ukrepi, sorazmerni z domnevno 

kršitvijo in potrebni za učinkovito prenehanje kršitve, denarne kazni, periodične 
denarne kazni; 

• Svet za konkurenco lahko uporabi program o prizanesljivosti; 
• Svet za konkurenco lahko zveze, ki jih ponujajo podjetja, naredi zavezujoče; 
• varovanje poslovnih skrivnosti in zaupnih informacij: v ta namen se lahko predloži 

zahteva predsedniku Sveta za konkurenco;  
• člane Sveta za konkurenco in Inšpektorata za konkurenco ter strokovnjake, ki jih je 

Inšpektorat za konkurenco imenoval, veže poslovna tajnost; 
• pravice zadevnih strank do obrambe so zagotovljene: izjava o ugovorih Inšpektorata 

za konkurenco; dostop do spisa; zaslišanje s strani Sveta za konkurenco pred 
sprejetjem odločitve; pritožba na katero koli odločitev pred upravnim sodiščem;  

• Sveta za konkurenco in Inšpektorat za konkurenco morata sodelovati z Evropsko 
komisijo in organi za konkurenco držav članic z namenom izmenjave informacij in 
dokumentov; 
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• Svet za konkurenco in Inšpektorat za konkurenco pomagata Evropski komisiji pri 
uporabi Uredbe št. 1/2003 o izvajanju pravil konkurence in Uredbe št. 139/2004 o 
nadzoru koncentracij; 

• Inšpektorat za konkurenco sodeluje z nacionalnimi sodišči. 
 
Ta dva organa za konkurenco sta bila končno ustanovljena konec oktobra 2004, ko so bili 
imenovani njuni člani.  
 

Madžarska 
Predsednik madžarskega organa za konkurenco (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) in 
predsednik Sveta za konkurenco GVH sta decembra 2003 izdala dve obvestili, ki sta začeli 
veljati 1. januarja 2004. Ti dve obvestili sta:  
 
Obvestilošt.  2/2003 o metodi določanja denarnih kazni v protimonopolnih primerih 
To obvestilo omogoča javnost in preglednost metode GVH za izračun denarne kazni. Ta 
metoda se v več vidikih razlikuje od metode, opisane v „Smernici o metodi določanja 
denarnih kazni“ ES. V nasprotju s smernico ES ni vnaprej določenih zneskov denarnih kazni 
za nekatere ravni ali vrste kršitev, vendar pa metoda temelji na dvofaznem procesu. V prvi 
fazi so točke povezane z določenimi značilnostmi kršitve, na podlagi česar se določi osnovni 
znesek denarne kazni. Dejavniki, kot so resnost kršitve (vključno z ogrožanjem konkurence in 
vplivom kršitve na trg), tudi stališča do kršitve (tj. aktivna ali pasivna), odgovornost za 
dejanja itd., se obravnavajo po 100-stopenjski lestvici. V drugi fazi izračuna so predvideni 
določeni dejavniki prilagoditve, kot so trajanje in ponavljanje kršitve. Če se dobički iz kršitve 
lahko določijo, je treba njihov znesek potrojiti, kar bo tudi nadaljnja podlaga za izračun. 
Rezultat tega izračuna ne sme preseči zakonsko dovoljene najvišje ravni 10 % neto prometa 
podjetja v prejšnjem poslovnem letu, prav tako se lahko denarna kazen omili, če se primer 
lahko obravnava po postopku o prizanesljivosti. 

 
Obvestilo št. 3/2003 o uporabi politike o prizanesljivosti 
GVH je svoj režim o prizanesljivosti izdelal v popolni skladnosti s programom ES o 
prizanesljivosti.  Najpomembnejše značilnosti madžarske politike o prizanesljivosti ustrezajo 
opisanim v obvestilu ES. 
 
Dve madžarski uredbi o skupinski izjemi sta bili obnovljeni na podlagi obveznosti o 
približevanju zakonodaj, zajeti v Evropskem sporazumu, saj so se Uredbe o skupinski izjemi 
ES, ki so bile podlaga za prvotne madžarske uredbe o skupinski izjemi, prav tako predhodno 
spremenile. Ti uredbi sta: 
− Uredba vlade št. 18/2004. (II. 13.) Korm. o izvzetju iz prepovedi omejevanja konkurence 

določenih skupin zavarovalniških sporazumov; 
− Uredba vlade št. 19/2004. (II. 13.) Korm. o izvzetju iz prepovedi omejevanja konkurence 

določenih kategorij vertikalnih sporazumov v sektorju motornih vozil. 
 
Dve novi madžarski uredbi o skupinski izjemi v bistvu povzemata ustrezne uredbe ES. 
 
Zaradi vstopa Madžarske v EU je Zakon X iz leta 2002 „o razglasitvi Odločbe št. 1/2002 
Pridružitvenega sveta o zamenjavi Odločbe št. 2/96 Pridružitvenega sveta o izvajanju pravil 
konkurence, ki je bila sprejeta po členu 62(3) Evropskega sporazuma o pridružitvi med 
Republiko Madžarsko na eni strani ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami 
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članicami na drugi strani“, izgubil svojo pomembnost in bil posledično razveljavljen s 1. 
majem 2004. 
 
Zakon XXXI iz leta 2003 o spremembi madžarskega Zakona o konkurenci zaradi pristopa je 
začel veljati 1. maja 2004. Določbe tega zakona so se osredotočile izključno na uvedbo pravil, 
ki so pomembna za madžarske organe za konkurenco in za nacionalna sodišča, ki uporabljajo 
zakonodajo Skupnosti o konkurenci, da se tako uspešno spopadajo z nalogami, ki izhajajo iz 
pravil Skupnosti.  
 

Malta 
Na podlagi pristopa Malte k Evropski uniji 1. maja 2004 je bilo v Zakon o konkurenci 
vnesenih več sprememb (Poglavje 379, Zakoni Malte). Spremembe v glavnem pooblaščajo 
Urad za lojalno konkurenco za preiskave domnevnih kršitev členov 81 in 82 Pogodbe ES ter 
omogočajo Komisiji za lojalno trgovino, da uporablja pravila konkurence EU v povezavi z 
nacionalno zakonodajo o konkurenci v zvezi s protikonkurenčnimi praksami, ki vplivajo na 
trgovino med državami članicami.   Zakon III iz leta 2004, ki je začel veljati 1. maja 2004, je 
zato uskladil Zakon o konkurenci z Uredbo št. 1/2003. Glavne spremembe so naslednje. 
 
Razlaga 
Člen 2 Zakona o konkurenci določa pravno razlago nekaterih ključnih besed in izrazov, ki se 
uporabljajo v Zakonu. Nekatere od teh definicij so bile spremenjene, tako da zdaj odražajo 
decentralizirano preiskavo in uporabo členov 81 in 82 Pogodbe ES s strani Urada za lojalno 
konkurenco oziroma Komisije za lojalno trgovino. Nekatere najpomembnejše spremembe so 
omenjene spodaj, spremenjeni del pa je podčrtan in natisnjen ležeče: 
 
• „upoštevni trg“ pomeni trg za proizvod, ki se nahaja bodisi znotraj Malte bodisi je omejen 

na katero koli posebno območje ali kraj znotraj Malte, ali zunaj Malte, in bodisi omejen 
ali ne na določeno časovno obdobje ali letni čas; 

 
• „omejevalno ravnanje“ pomeni sporazum med podjetji, odločitev združenja podjetij ali 

usklajeno ravnanje, ki so prepovedana po členu 5 tega Zakona ali členu 81 Pogodbe ES in, 
ali zloraba prevladujočega položaja s strani enega ali več podjetij, ki je prepovedana po 
členu 9 tega Zakona ali členu 82 Pogodbe ES. 

 
Poleg tega so bile členu 2 Zakona dodane nove opredelitve za: „Pogodbo ES“, „Evropsko 
komisijo“, „države članice“ in „nacionalni organ za konkurenco“. 
 
Sprememba vsebinskih določb (člena 5 in 9) 
Člen 5 Zakona, podčlen (1) tega zakona prepoveduje 

„vsak sporazum med podjetji, vsako odločitev združenja podjetij in vsako 
usklajeno ravnanje med podjetji, katerih cilj ali učinek je preprečevanje, 
omejevanje ali izkrivljanje konkurence znotraj Malte ali na katerem koli delu 
Malte …“ 
 

sedaj vsebuje dva nova podčlena (5) in (6), ki izvajata člen 3 Uredbe št. 1/2003. Glasita se 
takole: 

„(5) člen 81 Pogodbe ES velja tudi takrat, kadar bi kateri koli sporazumi med 
podjetji, katera koli odločitev združenja podjetij ali katero koli usklajeno 
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ravnanje lahko bistveno vplivalo na trgovino med Malto in eno ali več držav 
članic. 
 
(6) Za uporabo podčlenov (1), (2) in (3) ne velja, da vključujejo prepovedi 
sporazumov, odločitev združenj podjetij ali usklajenih ravnanj, ki lahko 
vplivajo na trgovino med državami članicami, ampak ne omejujejo konkurence 
v smislu člena 81(1) Pogodbe ES ali izpolnjujejo pogoje člena 81(3) Pogodbe 
ES, ali tistih, ki jih zajema Uredba za uporabo člena 81(3) Pogodbe ES.“ 

 
Člen 9, ki je prej samo prepovedal zlorabo prevladujočega položaja znotraj Malte ali katerega 
koli dela Malte, sedaj zajema tudi nov podčlen (5), ki predvideva, da: 

„Člen 82 Pogodbe ES velja tudi takrat, kadar bi katera koli zloraba s strani 
podjetja lahko vplivala na trgovino med Malto in eno ali več držav članic“ 
 

Sprememba proceduralnih določb 
Člena 7 (ki je predvideval posamezne izjeme) in 10 (ki je predvideval negativen izvid) sta 
izbrisana; posledično morajo podjetja zato opraviti samooceno, da bi ugotovila, ali 
izpolnjujejo pogoje za izjemo po členu 5 (3). 

 
Podjetje ali združenje podjetij, ki želi uveljavljati ugodnosti člena 5(3), mora dokazati, da so 
izpolnjeni pogoji tega podčlena (člen 5(4)). 
 
Razširitev pooblastil za preiskavo (člen 12) 
Spremembe člena 12(1) so razširile pooblastila direktorja urada za lojalno konkurenco za 
uvedbo preiskav. Tako se preiskave izvajajo: 

 na lastno pobudo, ali  
 na zahtevo ministra, odgovornega za trgovino, ali 
 na podlagi upravičene pisne domneve o kršitvi določb zakona s strani tožnika, ali 
 na zahtevo imenovanega organa za konkurenco, katere koli države članice ali 

Evropske komisije. 
 
Člen 12A (1) določa pooblastilo direktorja, da po koncu preiskave izda obrazloženo odločitev 
o ugotovitvi kršitve po členu 5 in/ali 9 (kjer sta ta omejena na lokalni scenarij). Vendar pri 
resni kršitvi člena 5(1) in/ali 9(1), člen 12A zavezuje direktorja k poročanju o svojih 
ugotovitvah Komisiji za lojalno trgovino. Člen 12A(3) je bil dodan z Zakonom III iz leta 2004, 
da se ta obveznost direktorja razširi v zvezi z domnevnimi kršitvami členov 81 in/ali 82. 
Vsekakor je zato Komisija za lojalno trgovino tista, ki odloči, ali obstaja kršitev. 
 
Člen 33(2), ki predvideva pooblastilo ministra, pristojnega za trgovino, da v okviru Zakona o 
konkurenci pripravlja uredbe v zvezi z določenimi zadevami, je bil prav tako spremenjen, da se 
zagotovi pooblastilo priprave uredb, kar bi omogočilo uporabo Uredbe št. 1/2003. Te uredbe 
lahko zlasti zagotovijo: 

(i) pooblastilo Uradu za lojalno konkurenco, da vodi skupne preiskave, da sodeluje in 
izmenjuje informacije z drugimi nacionalnimi organi za konkurenco;  
(ii) postopek za sodelovanje med Komisijo za lojalno trgovino, Evropsko komisijo, 
nacionalna sodišča in organe za konkurenco; 
(iii) pooblastilo, da odpravi ali zmanjša veljavno denarno kazen v kartelnih 
preiskavah. 

 
Pravna sredstva za kršitev 
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Člen 13 je bil v celoti zamenjan z Zakonom III iz leta 2004, da se tako zagotovi pooblastilo 
direktorja urada za lojalno konkurenco, da po svoji presoji izda Odloke o prepovedi in/ali 
Odloke o skladnosti, ob izdaji odločitve o ugotovitvi kršitve člena 5(1) in/ali člena 9(1) 
Zakona o konkurenci. Pri resnih kršitvah členov 5(1) in 9(1) Zakona in kršitvah členov 81 in 
82 Pogodbe ES je samo Komisija za lojalno trgovino pristojna za izdajo odloka o prepovedi 
in/ali odloka o skladnosti. 

• Odlok o prepovedi je opredeljen kot odlok o takojšnjem prenehanju sodelovanja v 
takem sporazumu, odločitvi, ravnanju ali izvajanju; 

• Odlok o skladnosti določa vedenjska ali strukturna pravna sredstva (sorazmerna s 
storjeno kršitvijo), naslovljena na zadevno podjetje ali podjetja z namenom 
takojšnjega in učinkovitega prenehanja izvajanja kršitve. 

- Strukturna pravna sredstva se lahko uvedejo samo, kadar ni enako 
učinkovitega vedenjskega pravnega sredstva ali kadar bi bilo katero koli enako 
učinkovito vedenjsko pravno sredstvo bolj obremenjujoče za zadevno podjetje 
kot pa strukturno pravno sredstvo.  

 
Spremembe, ki odražajo „neposredni učinek“ člena 81Pogodbe ES 
Pred Zakonom III iz leta 2004 je prejšnji člen 16 (1) Zakona o konkurenci predvideval, da, 
kadar je Komisija za lojalno trgovino kateri koli sporazum, odločitev ali ravnanje razglasila 
kot kršitev določb člena 5, bi vsaka oseba, ki je po objavi takšne odločitve ravnala na podlagi 
takega sporazuma, odločitve ali ravnanja, zagrešila kaznivo dejanje zoper ta člen. Novi člen 
16(1) sedaj določa, da: 
 

„Vsaka oseba, ki krši člena 5 in/ali 9 tega Zakona in/ali člena 81 in/ali 82 
Pogodbe ES je po tem Zakonu kriva za kaznivo dejanje.“  
 

Posledično se lahko sedaj uvedejo kazenske sankcije (glej spodaj) za kršitve, storjene pred 
ustrezno odločitvijo Urada za lojalno konkurenco ali Komisije za lojalno trgovino, ki 
ugotavlja kršitev, in ne glede na to, da se je kršitev po takšni odločitvi lahko prenehala. 
 
Izmenjava informacij 
Člen 33(2), ki predvideva pooblastilo ministra, pristojnega za trgovino, da pripravi uredbe v 
zvezi z določenimi zadevami v okviru Zakona o konkurenci, je bil spremenjen tako, da med 
drugim zagotavlja „pooblastilo Urada za lojalno konkurenco, da izvaja skupne preiskave, da 
sodeluje in izmenjuje informacije z drugimi nacionalnimi organi za konkurenco“, kot tudi 
„postopek sodelovanja med Komisijo za lojalno trgovino, Evropsko komisijo, nacionalnimi 
sodišči in organi za konkurenco“. 

 
Sankcije 
Zakon o konkurenci predvideva kazenske sankcije za kršitve njegovih določb vse od njegove 
uzakonitve leta 1995. Takšne kazni predstavljajo visoke denarne zneske, ki pri kršitvah 
členov 5 in/ali 9 Zakona segajo od 1 do 10 % prometa podjetja, odgovornega za kršitev, pod 
pogojem, da takšna denarna kazen ni manjša od 3 000 malteških lir.  
 
Postopkovna pravila v zvezi s Komisijo za lojalno trgovino 
Predpisi k Zakonu o konkurenci, ki določajo določena postopkovna pravila v zvezi s Komisijo 
za lojalno trgovino, so bili prav tako spremenjeni z Zakonom III iz leta 2004, da bi tako 
odražal pristop Malte k EU. 
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Pravilo 8 (c) Predpisov zadeva možnost Evropske komisije, da v vseh primerih, ki vključujejo 
uporabo členov 81 in/ali 82 Pogodbe ES, pred Komisijo za lojalno trgovino poda predloge o 
kateri koli zadevi ter predloži vse dokumente ali druge dokaze, ki bi lahko bili v zadevi 
pomembni. Poleg tega je bilo besedilo pravila 13 spremenjeno z namenom, da se pojasni, da 
lahko ima pri razlagi Zakona Komisija za lojalno trgovino dostop do sodb Sodišča prve 
stopnje in Sodišča Evropske skupnosti kot tudi do ustreznih odločitev in izjav Evropske 
komisije, vključno z razlagalnimi obvestili in sekundarno zakonodajo v zvezi s konkurenco. 
 

Nizozemska 
Uporaba pravil Evropske skupnosti o konkurenci (Poglavje 10 Zakona o konkurenci, oddelek 
88) 
Generalni direktor je imenovan kot organ za konkurenco na Nizozemskem, kot je določeno v 
Uredbi št. 1/2003, in kot pooblaščeni organ, kot je določeno v Uredbi št. 139/2004, ter izvaja 
obstoječa pooblastila na podlagi uredb, ki temeljijo na členu 83 Pogodbe ES, za uporabo člena 
81 in člena 82 Pogodbe ES, kot tudi obstoječe pooblastilo, na podlagi člena 84 Pogodbe ES, 
da določa dopustnost sporazumov o konkurenci in zlorabe prevladujočega položaja na 
skupnem trgu.  

 
Sankcije/zvišanje najvišje denarne kazni za stranko, ki krši obveznost sodelovanja (čl. 69 
Zakona o konkurenci) 
Generalni direktor lahko stranki, ki deluje v nasprotju z oddelkom 5:20(1) Splošnega zakona 
o upravnem pravu v zvezi z uslužbenci, kot to določa oddelek 50(1), oddelek 52(1) ali 
oddelek 89g(1), odredi denarno kazen do 450 000 EUR ali, če se to nanaša na podjetje ali 
združenje podjetij in če je ta znesek višji, denarno kazen, ki ne presega 1 % prometa podjetja 
oziroma skupnega prometa podjetja, ki obsega združenje podjetij, v poslovnem letu pred 
odločitvijo. 

 
Druga vprašanja 
Odprava sistema priglasitve za sporazume (čl. 17 Zakona o konkurenci) in uvedba sistema 
pravnih izjem (čl. 6.3 Zakona o konkurenci) 
 

Avstrija 
Leta 2004 so bili izdelani osnutki zakonov z namenom spremembe Zakona o konkurenci in 
sprejetja novega Zakona o kartelih; uvedba postopka presoje (javnega posvetovanja) je bila 
načrtovana za zimo 2005. 
 
Po zadnji reformi, ki je bila dejansko institucionalna, je treba vsebinsko avstrijsko zakonodajo 
o konkurenci tesneje uskladiti z zakonodajo Skupnosti. Uvedba sistema pravnih izjem in 
določb, ki se izrecno zgledujejo po členih 81 in 82 Pogodbe ES, je osrednja točka reforme; 
možnost podelitve statusa glavne priče, ki je bila naglo določena s statutom, bi morala še 
izboljšati učinkovitost izvrševanja.  
 

Poljska 
Na Poljskem so pravila konkurence predvidena na podlagi Zakona z dne 15. decembra 2000 o 
varstvu konkurence in potrošnikov („zakon o konkurenci in varstvu potrošnikov“, „poljski 
zakon o konkurenci“), ki je začel veljati 1. aprila 2001. Ta zakon se ujema z zakonodajo EU, 
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zlasti s členoma 81 in 82 Pogodbe ES. Člen 5 Zakona o varstvu konkurence in potrošnikov4 
predvideva prepoved sporazumov, ki omejujejo konkurenco, medtem ko člen 8 prepoveduje 
zlorabo prevladujočega položaja na trgu. 
 
Prepoved iz člena 5 ne velja, če skupni tržni delež strank sporazuma ne presega 5 % za 
horizontalne sporazume in 10 % za vertikalne sporazume, ko kršitev ni zajemala določanja 
cen, nadzora ali omejevanja proizvodnje, delitve trga ali določanja pogojev ponudbe za 
postopek javnih naročil.  
 
Svet ministrov lahko izda uredbe o skupinski izjemi na podlagi člena 7. Trenutno velja pet 
takih uredb. Sistem priglasitev individualnih izjem na Poljskem ni nikoli obstajal. 
 
Na podlagi poljske zakonodaje o konkurenci so pristojnosti protimonopolnega organa 
zaupane predsedniku Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov (OCCP). Predsednik Urada 
lahko uvede obrazložitvene in protimonopolne postopke po pritožbi ali na podlagi ex officio.  
Predsednik Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov ima tudi pooblastilo, da odredi 
izvedbo preiskav. 
 
Preiskovalna pooblastila poljskega organa za konkurenco 
Predsednik Urada lahko od podjetij ali druženj podjetij zahteva predložitev vseh potrebnih 
informacij. Pooblaščeni zaposleni Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov ali trgovinski 
inšpektor („inšpektor“) lahko: 
• vstopi v prostore, zgradbe, prostore ali druga območja in prevozna sredstva, ki pripadajo 

nadzorovanemu podjetniku, in zahteva predajo dokumentov v zvezi s predmetom 
preiskave in tudi naredi zapisnik;   

• zahteva od nadzorovanega podjetnika, da poda ustne obrazložitve, pomembne za predmet 
preiskave; 

• preišče prostore na podlagi naloga sodišča za varstvo konkurence in potrošnikov, ki se 
izda na zahtevo predsednika urada. Preiskavo lahko izvede inšpektor ali (po navodilu 
predsednika urada) policija; 

• zapleni dokumente, ki se lahko uporabljajo kot dokaz v primeru. 
 
Predsednik urada lahko tudi pozove in zasliši priče ter vodi zaslišanja, za katera ima 
pooblastilo, da pozove stranke in priče in da zaprosi za mnenje strokovnjaka.  
 
Če je informacija, ki jo je podjetje predložilo v teku preiskave, napačna ali zavajajoča, ali če 
podjetje ne želi predložiti informacij, ki jih zahteva organ v teku preiskave, oziroma ne želi 
sodelovati z organom med preiskavo, lahko predsednik Urada zadevnemu podjetju naloži 
denarno kazen do 50 000 000 EUR. 
 
Informacije, ki je predsednik Urada zbere v teku preiskave, se lahko uporabijo samo v drugih 
postopkih, ki jih vodi organ za konkurenco, ali v kazenskih postopkih. 
 
Če protimonopolna preiskava potrdi obstoj katere koli protikonkurenčne prakse, predsednik 
Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov sprejme odločitev o prepovedi sporazuma ali 
prakse in o sankcioniranju podjetnikov, ki sodelujejo v kršitvi (uvedejo se lahko denarne 
kazni do 10 % prometa v prejšnjem poslovnem letu). Na podlagi poljske zakonodaje o 

                                                 
4  Če ni drugače določeno, so vsi členi, navedeni v poljskem prispevku, členi zakona o varstvu 
konkurence in potrošnikov. 
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konkurenci so protimonopolne odločitve, ki jih izda predsednik, predmet pritožbe pred 
sodiščem za varstvo konkurence in potrošnikov. 
 
Pravila za nadzor združevanja iz zakona iz leta 2000 so zelo tesno usklajena z določbami 
Uredbe ES o združitvah. Ko promet strank, udeleženih v združitvi, presega 50 000 000 EUR, 
obstaja obveznost priglasitve, preden se združitev izkoristi (člen 12). Člen 13 predvideva 
seznam izjem od obveznosti priglasitve združitve. V poljskih pravilih o nadzoru koncentracij 
se uporablja preizkus bistvenega oviranja učinkovite konkurence. Poleg tega poljska 
zakonodaja o konkurenci predvideva razloge za pogojne odobritve, ki jih izda predsednik 
Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov, če obstaja potreba. 
 
Kratek opis glavnega dogajanja na področju zakonodaje  
Dne 1. maja 2004 je začel veljati zakon o spremembi zakona o varstvu konkurence in 
potrošnikov. Cilj zgoraj omenjenih sprememb je bil uskladiti poljska pravila politike 
konkurence z določbami EU, zlasti z nedavno sprejeto Uredbo št. 1/2003 in Uredbo št. 
139/2004. Na podlagi zadevnih sprememb je bil predsednik Urada za varstvo konkurence in 
potrošnikov imenovan kot organ za konkurenco, pristojen za uporabo členov 81 in 82 
Pogodbe ES. Novi ukrepi, ki so obstajali v pravnem sistemu EU, kot so začasni ukrepi, zaveze 
in programi o prizanesljivosti, so bili uvedeni v poljski pravni sistem. 
 
Da bi poljska pravila konkurence v celoti uskladili z Uredbo št. 1/2003, so bila posodobljena 
postopkovna pravila v zvezi z zavrnitvijo pritožb, začasno opustitvijo postopkov in 
prenehanjem postopkov. Nove določbe o izmenjavi informacij in preiskavah so bile prav tako 
vključene v zakon o varstvu konkurence in potrošnikov. 
 
Preizkus prevladujočega položaja se je nadomestil s preizkusom bistvenega oviranja 
učinkovite konkurence – v skladu s členom 17 predsednik Urada za varstvo konkurence in 
potrošnikov odobri koncentracijo, če ta ne vodi v omejevanje konkurence na trgu, zlasti z 
ustvarjanjem ali krepitvijo prevladujočega položaja na trgu.  Na podlagi priporočil in pripomb 
institucij EU in OECD je bil člen 13.2 umaknjen iz poljske zakonodaje o konkurenci. Ta člen 
je navajal, da podjetje ni zavezano k priglasitvi združitve, če skupni tržni delež strank ne 
presega 20 %. Druga določba, umaknjena iz zakona, je bil člen 94.4, kar pomeni, da s 1. 
majem 2004 po poljski zakonodaji ni mogoča priglasitev združitve ex post. 
 
Kar zadeva sodne postopke v primerih konkurence: 
• je bila uvedena dodatna sodna instanca za primere konkurence – na sodbe sodišča za 

varstvo konkurence in potrošnikov se je sedaj mogoče pritožiti na pritožbenem sodišču 
(pred tem so stranke lahko zahtevo po razveljavitvi sodbe sodišča za varstvo konkurence 
in potrošnikov vložile samo na vrhovnem sodišču), ko je 18. avgusta 2004 začela veljati 
sprememba Zakona o pravdnem postopku;   

• na podlagi spremembe Zakona o pravdnem postopku, ki velja od 1. maja 2004, poljski 
pravni sistem predvideva postopek amicus curiae v primerih konkurence. 

 
Imenovani organi za konkurenco 
Od 1. maja 2004 je predsednik Urada za varstvo konkurence in potrošnikov pooblaščen za 
izvrševanje členov 81 in 82 Pogodbe ES. Člen 24(1a) poljske zakonodaje o konkurenci določa 
razloge za takšno imenovanje. 
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Program o prizanesljivosti 
V spremembo poljskega Zakona o konkurenci (člen 103a in 103b) so bile vključene nove 
določbe o prizanesljivi obravnavi podjetja, ki posreduje informacije o kartelu. Podjetju, 
udeleženemu v kartelu, ki bo prvo organu za konkurenco posredovalo zadostne informacije za 
začetek postopkov v primeru kartela ali dokaze, ki bodo omogočili sprejetje odločitve o 
obstoju kartela, se lahko dodeli popolna imuniteta pred denarnimi kaznimi – če so izpolnjeni 
določeni pogoji (sodelovanje med preiskavo, takojšnje prenehanje sodelovanja v kartelu, 
vlagatelj ne sme biti pobudnik kartela oziroma ne sme spodbujati k sodelovanju v njem, 
informacije ali dokazi, ki jih vlagatelj predloži, morajo biti organu že na voljo). Po poljskem 
programu o prizanesljivosti je znižanje denarne kazni mogoče za tista podjetja, udeležena v 
kartelu, ki predsedniku Urada za konkurenco in varstvo potrošnikov zagotovijo dokaze o 
obstoju kartela, ampak ne izpolnjujejo vseh pogojev, ki se zahtevajo za pridobitev popolne 
imunitete. Pravila o postopkih z vlogami o prizanesljivosti so predvidena v Uredbi Sveta 
ministrov z dne 18. maja 2004, ki je začela veljati 22. junija 2004. 
 
Preiskave 
V skladu s členom 22 Uredbe št. 1/2003 lahko predsednik Urada za varstvo konkurence in 
potrošnikov odobri sodelovanje zaposlenega pri nacionalnem organu za konkurenco v 
preiskavi. 
 
S 1. majem lahko poljski organ za konkurenco na podlagi člena 61a zakona o varstvu 
konkurence in potrošnikov brez uvedbe ločene preiskave izvaja preiskave, vključno z 
raziskavami, če podjetje nasprotuje preiskavi, ki jo izvaja Komisija ali nacionalni organ za 
konkurenco na podlagi Uredbe št. 1/2003 ali Uredbe št. 139/2004. Prav tako lahko vodi 
preiskave brez uvedbe ločenih postopkov, ko uporablja člen 22 Uredbe št. 1/2003 ali člen 12 
Uredbe št. 139/2004. 
 
Ta na novo sprejeti člen 58.1a zakona o varstvu konkurence in potrošnikov navaja, da se 
lahko v nujnih primerih, ko obstaja logičen sum o obstoju resne kršitve, pred uradnim 
začetkom postopka s strani poljskega organa za konkurenco izda sodni nalog za preiskavo.  
 
Razlog za ponovno prilagoditev pravil o preiskavah je bil, da se poljskemu organu za 
konkurenco zagotovijo bolj učinkovita orodja v procesu ugotavljanja dejstev – zato je bil 
katalog dokumentov in neposlovnih prostorov, ki so predmet preiskave, razširjen.  
 
Amicus Curiae 
Sprememba poljske zakonodaje o konkurenci leta 2004 je v poljski pravni sistem uvedla 
postopek amicus curiae. Člen 479.6a Zakona o pravdnem postopku pristojnim organom za 
konkurenco omogoča predložitev pisnih ali ustnih stališč o vprašanjih v zvezi z uporabo 
členov 81 in 82 Pogodbe ES. 
 
Izmenjava informacij 
Z namenom uskladitve poljske zakonodaje z določbami o izmenjavi informacij iz Uredbe št. 
1/2003 je bil spremenjen člen 65 – dodan je bil odstavek 3, v skladu s katerim je mogoče 
uporabiti (na podlagi Uredbe 1/2003) informacije, ki jih je predsednik Urada za varstvo 
konkurence in potrošnikov zbral v teku postopkov. Informacije, ki jih je Urad za konkurenco 
in varstvo potrošnikov prejel na podlagi člena 12 Uredbe št. 1/2003, se lahko uporabijo samo 
med postopki v zvezi s pogoji, pod katerimi so bile posredovane, vključno z obveznostjo o 
nekaznovanju.  
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Dostop do spisa 
Od 1. maja 2004 se lahko upraviči omejitev pravice dostopa do spisa; ne samo zaradi tveganja 
razkritja poslovnih tajnosti ali drugih zakonito varovanih skrivnosti, ampak tudi zaradi 
potrebe po zaščiti javnega interesa, kot izhaja iz sprememb člena 62 zakona o varstvu 
konkurence in potrošnikov. Omejitev lahko velja za vsakogar in ne samo za stranke v 
postopkih. 
 
Nova postopkovna pravila 
Preiskava primera konkurence se konča v 5 mesecih od datuma njene uvedbe (dotlej je bil ta 
rok 4 mesece). Predsednik Urada za varstvo konkurence in potrošnikov konča postopke ali 
zavrne pritožbo, če se s primerom ukvarja Evropska komisija. Če se organ za konkurenco 
druge države članice ukvarja s primerom, lahko predsednik Urada konča ali začasno opusti 
postopke ali zavrne pritožbo. 
 
Sankcije 
Odločba, ki navaja, da denarna kazen, uvedena za podjetje, ki je kršilo pravila konkurence na 
Poljskem, ne sme preseči 5 000 000 EUR, je bila umaknjena na podlagi omenjene 
spremembe.  S 1. majem 2004 se sankcije za kršitev vsebinskih pravil konkurence izračunajo 
samo s sklicevanjem na promet podjetja v prejšnjem poslovnem letu (denarne kazni ne smejo 
preseči 10 % prometa). To pomeni, da je lahko denarna kazen, uvedena za podjetnika, veliko 
višja od meje 5 000 000 EUR v prejšnji različici poljske zakonodaje o konkurenci. 
 

Portugalska 
Leta 2004 ni bilo nobenega dogajanja/sprememb na področju portugalske zakonodaje o 
konkurenci. 
 

Slovenija 
Novi sistem za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe ES znotraj Evropske unije je v Sloveniji 
zahteval nekatere prilagoditve na nacionalni ravni, v glavnem v zvezi s postopkovnimi 
zadevami. Leta 2004 so bile potrebne spremembe Zakona o preprečevanju omejevanja 
konkurence5 v zvezi z Uredbo št. 1/2003. Ukinjen je bil sistem za priglasitev sporazumov in 
uveden sistem pravnih izjem. V skladu z nedavnimi spremembami je bil Urad za varstvo 
konkurence imenovan kot pristojni organ za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe ES. Poleg tega 
so bile uvedene nekatere nove vrste odločitev, vključno s sklepi o obvezah.  

 

Slovaška 
Protimonopolni urad Republike Slovaške je pripravil spremembo Zakona št. 136/2001 Coll. o 
varstvu konkurence – Zakon št. 204/2004, ki je začel veljati 1. maja 2004 in uvedel naslednje 
spremembe: 
 
Program o prizanesljivosti 
Sprememba Zakona je razširila možnost uporabe programa o prizanesljivosti tako, da 
razlikuje dva različna položaja v dveh neodvisnih določbah Zakona – neuvedba denarne kazni 
in uvedba denarne kazni, znižane za 50 %. Določeni so bili pogoji za uveljavitev te določbe. 

                                                 
5  Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/1999 in 37/2004). 
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Za uporabo 50-odstotnega znižanja denarne kazni, uvedene za podjetje, ki sodeluje v 
horizontalnem sporazumu, ki omejuje konkurenco, se zahteva izpolnitev samo dveh pogojev: 

a) podjetje bo na svojo pobudo zagotovilo pomembne dokaze, ki v kombinaciji z 
informacijami in dokumenti, ki jih ima Urad na voljo, Uradu omogočajo dokaz kršitve 
prepovedi na podlagi člena 4 ali posebne zakonodaje; 
b) podjetje bo končalo sodelovanje po sporazumu, ki omejuje konkurenco, najkasneje v 
trenutku, ko je zagotovilo dokaze v skladu z (a). 
 

Urad pričakuje, da bodo spremembe poenostavile uporabo programa o prizanesljivosti v 
praksi.  
 
Preiskave 
Na podlagi Uredbe št. 1/2003 so spremembe uvedle možnost izvedbe preiskave v zasebnih 
prostorih podjetij ; za Urad in za Komisijo na podlagi odobritve sodišča. Urad ima novo 
pristojnost za predložitev osnutka sodišču za izdajo odobritve preiskave. Pri izvedbi preiskave 
so bile razširjene pravice zaposlenih pri Uradu: 

a) da zapečatijo informacije ali dokumente ali za določeno obdobje zapečatijo zgradbe in 
prostore, v katerih poteka preiskava, in v obsegu, ki je Uradu potreben za izvedbo 
preiskave;  
b) da za čas, ki je potreben, odnesejo informacije in dokumente za namen izdelave kopij 
ali pridobitve dostopa do informacij – če Urad, predvsem zaradi tehničnih razlogov, ni 
sposoben pridobiti dostopa do informacij ali izdelati kopij dokumentov med preiskavo. 
Urad za ta namen naredi zapisnik. 

 
Po neuspešni zahtevi po vstopu imajo zaposleni pri Uradu pravico, da izsilijo vstop v vse 
zgradbe, prostore in prevozna sredstva. Med preiskavo imajo zaposleni pri Uradu pravico, da 
na podlagi neuspešne zahteve po informacijah in dokumentih preiščejo zgradbe, prostore ali 
prevozna sredstva in izsilijo dostop do informacij in dokumentov tako, da zlomijo odpor ali 
postavljeno oviro.  Urad ima pravico, da povabi druge osebe, ki lahko zagotovijo 
premagovanje ovire. Urad za ta namen naredi zapisnik. 
 
Amicus curiae 
Z Zakonom št. 204/2004 Coll. je bilo spremenjeno tudi pravilo civilnega sodišča, na podlagi 
katerega lahko Komisija in Urad predložita pisne izjave o pravnih dejstvih, ki so neposredno 
povezana z zadevo postopka, pri katerem sodišče izvršuje določbo posebnega predpisa.  
Sodišče se lahko strinja z zahtevo Komisije ali Urada za ustno izjavo. 
 
Za namen priprave zadevne izjave mora sodišče Komisiji in Uradu omogočiti vpogled v spis 
in izdelavo izpiskov in kopij tega spisa. Na podlagi zahteve Komisije in Urada mora sodišče 
tudi dostaviti kopije katerega koli dokumenta, ki je povezan z zadevo in ki je potreben za 
pripravo izjave. 
 
Izmenjava informacij 
Ker obveznost obveščanja Komisije ali Sodišča Evropskih skupnosti izhaja neposredno iz 
Pogodbe in Uredbe št. 1/2003, niso bile vključene nobene določbe v zvezi z izmenjavo 
informacij. 
 
Imenovani organi za konkurenco 
Sprememba Zakona o varstvu konkurence je na tem področju uvedla več pomembnih 
sprememb. 
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Točka b) odstavka 1 člena 22 Zakona zagotavlja Uradu splošno pravico za izdajo odločitve o 
prepovedi ravnanja ali aktivnosti podjetja na podlagi Zakona o varstvu konkurence 
(nacionalna zakonodaja) ali na podlagi posebne zakonodaje (člena 81 in 82 Pogodbe ES) ; 
odloča o uvedbi obveznosti, da se podjetja vzdržijo takšnega ravnanja, in obveznosti, da se 
odpravi nezakonito stanje.   To pomeni, da je Urad pristojen za vodenje postopkov v primeru 
kršitve evropske zakonodaje o konkurenci. 
 
Obenem je sprememba Zakona določala, da postopkovne določbe Zakona o varstvu 
konkurence in določba, ki omogoča uvedbo denarnih kazni (členi od 22 do 40 Zakona), 
veljajo tudi za postopek Urada, kadar Urad presoja o aktivnostih in dejanjih podjetij na 
podlagi posebne zakonodaje (Uredba št. 1/2003). 
 
Sankcije 
Omenjena sprememba je uvedla več pomembnih sprememb v zvezi z uvedbo denarnih kazni 
in njihovih zneskov. Predvsem je razširjena možnost kaznovanja podjetja zaradi 
neizpolnjevanja odločitve Urada. Urad lahko uvede denarno kazen za podjetje, ki ne 
izpolnjuje pogoja, podjetje, ki krši obveznost ali zavezo, ki jo uvaja odločitev Urada, podjetje, 
ki ne izpolnjuje odločitve Urada, ali podjetje, ki je kršilo prepoved izvajanja pravic in 
obveznosti, ki izhajajo iz koncentracije, do zneska 10 % prometa podjetja, razen če je Urad 
podelil izjemo. 
 
Novost je tudi možnost uvedbe denarne kazni za organe državne uprave, ki med izvajanjem 
svojih nalog, organov lokalne samouprave, ki med izvajanjem svojih nalog in nalog, ki so bile 
prenesene z ravni državne uprave, in za posebne interesne organe, ki med izvajanjem nalog, ki 
so bile prenesene z ravni državne uprave, zagotavljajo očitno podporo, ki daje prednost 
določenim podjetjem, ali kako drugače omejujejo konkurenco, do 2 000 000 SKK (približno 
50 000 EUR). Pred spremembo je bilo mogoče organ samo opozoriti ali zahtevati odpravo in 
obvestiti nadrejen organ. 

Urad lahko uvede tudi kazen do 5 000 000 SKK (približno 125 000 EUR) podjetju ali pravni 
osebi, ki ne izpolnjuje obveznosti predložitve zahtevanih dokumentov ali informacij Uradu 
znotraj določenega časovnega obdobja, ali predloži napačne oziroma nepopolne dokumente 
ali informacije, ali ne omogoči njihove preučitve oziroma dostopa do njegovih poslovnih 
oziroma neposlovnih prostorov.  Spremembe v programu o prizanesljivosti lahko prav tako 
sodijo med spremembe politike kaznovanja. 

Druga vprašanja 
V skladu z Uredbo št. 1/2003 lahko Urad konča postopek glede zlorabe prevladujočega 
položaja in sporazumov, ki omejujejo konkurenco, z odločitvijo, ki podjetju nalaga zahtevo za 
izpolnitev obveznosti, ki jih je predložilo Uradu za odpravo možnih omejevanj konkurence. 
Urad lahko takšno odločitev izda za določeno časovno obdobje.  

Urad lahko na lastno pobudo tudi spremeni ali prekliče takšno odločitev, če:  
a) so se pogoji, odločilni za izdajo odločitve, po izdaji odločitve bistveno spremenili;   
b) podjetje ne izpolnjuje obveznosti, ki jih nalaga odločitve Urada ali 
c) so bile informacije, ki jih je zagotovilo podjetje in ki so bile odločilne za izdajo odločitve, 
nepopolne ali napačne. 

Finska 
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Vladni osnutek zakona o spremembi finskega Zakona o omejitvah konkurence (Zakon o 
konkurenci) je bil predložen v parlamentarno obravnavo 19. februarja 2004. Spremenjeni 
Zakon o konkurenci je v veljavi od 1. maja 2004. Spremembe Zakona o konkurenci večinoma 
izhajajo iz reforme sistema izvrševanja pravil konkurence ES. Usklajevanje najbolj vpliva na 
presojo omejitev konkurence, ki so povezane s sporazumi o dobavi. Usklajevanje pomeni tudi 
razširitev obsega načela prepovedi v finski zakonodaji o konkurenci. 
 
 Usklajevanje najbolj vpliva na presojo omejitev konkurence, ki so povezane s sporazumi o 
dobavi. Usklajevanje pomeni tudi razširitev obsega načela prepovedi v finski zakonodaji o 
konkurenci.  
 
Zakon o konkurenci sedaj zajema pravila, ki ustrezajo členoma 81 in 82 Pogodbe ES. 
Podobno kot člen 81(1) Pogodbe ES nov člen 4 prepoveduje omejevanje konkurence na 
podlagi sporazumov. Tako kot člen 82 Pogodbe ES člen 6 prepoveduje zlorabo 
prevladujočega položaja. Člen 4 zadeva horizontalne sporazume med konkurenti in vertikalne 
sporazume v zvezi s sporazumi o dobavi in distribuciji. Poleg tega člen 4 nadomešča prejšnji 
člen o prepovedi ohranjanja maloprodajne cene in člen 9, ki je prej veljal za sporazume o 
dobavi in distribuciji. Ne glede na prepoved ohranjanja maloprodajne cene so bile dovoljene 
omejitve konkurence v zvezi s sporazumi o dobavi in distribuciji, če niso imele škodljivih 
učinkov na konkurenco.  Sedaj načelo prepovedi v členu 4 pokriva vse omejitve konkurence v 
zvezi z distribucijskimi potmi, člen 5 Zakona o konkurenci pa vsebuje pravno izjemo, ki 
ustreza členu 81(3) Pogodbe ES.  V okviru reforme je bil odpravljen nacionalni sistem izjem 
in negativnih izvidov, spremenjena pa je bila tudi neposredna uporaba pravila izjeme iz 
zakonodaje. Ker se zakon o konkurenci uporablja v skladu s pravili konkurence EU, se 
obvestilo Komisije de minimis kot tudi Uredbe Komisije o skupinski izjemi in povezana 
obvestila obravnavajo kot razlagalne smernice.  
 
V okviru reform so bile revidirane tudi določbe o obsegu denarnih kazni za kršitve, prav tako 
je bil uveden sistem o neuvedbi denarnih kazni v primerih kartelov. Prvi družbi, ki bo razkrila 
obstoj kartela, bo po členu 9 dodeljena imuniteta pred katero koli denarno kaznijo, če družba: 
1) posreduje informacije o omejitvah konkurence finskemu organu za konkurenco, kar mu 
omogoča, da poseže v omejitev, 2) posreduje informacije, preden je finski organ za 
konkurenco pridobil te informacije od drugod, 3) finskemu organu za konkurenco posreduje 
vse informacije in dokumente, ki jih ima, 4) sodeluje s finskim organom za konkurenco med 
celotno preiskavo omejitve konkurence in 5) je prenehalo ali bo prenehalo sodelovati v 
omejitvi v trenutku, ko je predložilo informacije. Če so izpolnjeni ti pogoji, finski organ za 
konkurenco trgovskemu sodišču ne predlaga uvedbe denarne kazni zaradi kršitve konkurence 
zadevni družbi. Prvemu članu, ki bo razkril kartel, bo zato dodeljena imuniteta pred denarnimi 
kaznimi. Imuniteta se lahko dodeli samo enemu članu kartela. Denarne kazni za druge člane 
kartela se lahko po novem členu 8 prav tako znižajo, če ti finskemu organu za konkurenco 
znatno pomagajo pri preiskavi kartela.  Po členu 8 je znižanje ali neuvedba denarnih kazni 
mogoča v zvezi z vsemi omejitvami konkurence. Najvišji znesek denarne kazni ne presega 10 
odstotkov celotnega prometa zadevnega podjetja ali združenja podjetij v prejšnjem letu. 
 
Imenovana nacionalna organa za konkurenco sta finski organ za konkurenco in trgovsko 
sodišče. Pri reformi so bile revidirana pooblastila organov za konkurenco. Odločitev o 
končanju prepovedane prakse bo sedaj sprejemal finski organ za konkurenco in ne trgovsko 
sodišče.  Na odločitve finskega organa za konkurenco se je mogoče pritožiti na trgovskem 
sodišču, sodišče pa ima pristojnost uvedbe denarne kazni zaradi kršitve konkurence. Na 
odločitve trgovskega sodišča se je mogoče pritožiti na vrhovnem upravnem sodišču. Trgovsko 
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sodišče lahko potrdi odločitev Komisije o odreditvi preiskave neposlovnih prostorov. Finski 
organ za konkurenco ima potrebna pooblastila za pomoč Komisiji. 
 

Švedska 
Prilagoditev švedske zakonodaje Uredbi št. 1/2003 je bila izvedena 1. julija 2004. Glavne 
spremembe švedskega Zakona o konkurenci, povezane z uporabo Uredbe št. 1/2003, so 
navedene spodaj. 
 
Da bi upoštevali obveznost obveščanja, ki prihaja od sodišč, je bila izdana Uredba, ki navaja 
naslednje: „Kadar splošno sodišče ali trgovsko sodišče sprejme sodbo ali končno odločitev v 
zvezi z uporabo členov 81 in 82 Pogodba ES, se mora isti dan organu za konkurenco poslati 
kopija sodbe ali odločitve.“ 
 
Prav tako so bile uvedene spremembe v švedskem Zakonu o konkurenci, da bi se uporaba 
nacionalnih pravil prilagodila novemu sistemu uporabe ES. Podjetja za svoje sporazume in 
ravnanja od švedskega organa za konkurenco ne morejo več prejemati negativnih izvidov ali 
izjem. Možnost pridobitve individualne izjeme od organa za konkurenco je bila nadomeščena 
s „pravno izjemo“ od prepovedi protikonkurenčnega sodelovanja med podjetji, če so 
izpolnjeni pogoji te izjeme. Negativni izvid, dodeljen na podlagi nacionalne zakonodaje pred 
1. julijem 2004, še vedno velja. Odločitev o izjemi na podlagi nacionalne zakonodaje, ki jo je 
izdal organ za konkurenco in ki je bila dodeljena pred 1. julijem 2004, velja naprej do datuma, 
določenega v odločitvi. Sistem nacionalnih skupinskih izjem se ohrani do nadaljnjega 
obvestila. 
 
Organi za konkurenco 
Vlada določi, katera sodišča in drugi organi so organi za konkurenco v skladu z Uredbo 
št.1/2003, če to ni določeno v tem Zakonu (člen 5 Zakona o konkurenci). 
 
Obveznosti posredovanja informacij in preiskave na podlagi člena 45(1) Zakona o konkurenci 
Obveznosti podjetij, določene v členu 45(1) švedskega Zakona o konkurenci, so bile 
razširjene tudi na položaje, kadar švedski organ za konkurenco preverja na zahtevo organa za 
konkurenco druge države članice v Evropski uniji (člen 45 (2) Zakona o konkurenci). 
 
Vloge za preiskave 
Po vlogi švedskega organa za konkurenco lahko stockholmsko mesto sodišče odloči, da lahko 
organ izvede preiskavo v prostorih podjetja, da tako ugotovi, ali je podjetje kršilo katero koli 
prepoved iz členov 6 ali 19 oziroma členov 81 ali 82 Pogodbe ES (člen 47(1) Zakona o 
konkurenci. Obveznosti podjetij, določene v členu 45(1) švedskega Zakona o konkurenci, so 
bile razširjene tudi na položaje, kadar švedski organ za konkurenco preverja na zahtevo 
organa za konkurenco druge države članice v Evropski uniji (člen 45 (2) Zakona o 
konkurenci). 
 
Predhodna odobritev  
Vprašanja v zvezi s predhodno odobritvijo na podlagi člena 21(3) Uredbe 1/2003 preuči 
stockholmsko mestno sodišče na zahtevo švedskega organa za konkurenco (člen 53 Zakona o 
konkurenci). 
 
Uporaba člena 15 Uredbe št. 1/2003 
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Stališča Evropske komisije ali švedskega organa za konkurenco pri uporabi člena 15 Uredbe 
št. 1/2003 lahko sodišče upošteva brez ugovora stranke. Stranke morajo imeti priložnost 
predložiti pripombe na ta stališča (člen 70 Zakona o konkurenci).  

 

Združeno kraljestvo 
Leta 2004 so bile v Zakon o konkurenci 1998 uvedene pomembne spremembe, da bi Uradu za 
lojalno trgovino („ULT“) in drugim organom za konkurenco v Združenem kraljestvu6 (v 
nadaljevanju bo pojem „ULT“ vključeval vse organe za konkurenco v Združenem kraljestvu v 
zvezi z njihovimi zadevnimi panogami) zagotovil pooblastila, potrebna za učinkovito 
delovanje v obdobju po modernizaciji, ter uskladil, po potrebi, vidike domače zakonodaje o 
konkurenci z režimom EU po modernizaciji.  
 
Te spremembe vključujejo razveljavitev določb Zakona o konkurenci 1998 o priglasitvi, ki so 
v času svoje veljavnosti podjetjem omogočale, da zaprosijo za odločitev, ali sta bili kršeni 
prepovedi iz Poglavja I (oblikovana na podlagi člena 81) oziroma Poglavja II (oblikovana na 
podlagi člena 82). 
 
Deli Zakona o konkurenci, ki se nanašajo na preiskovalna pooblastila ULT, so bili 
spremenjeni, da se tako omogoči uporaba teh pooblastil za preiskave na podlagi členov 81 in 
82. Zakonu o konkurenci iz leta 1998 so bila dodane nove določbe, ki ULT omogočajo, da 
zaprosi za jamstva v imenu Evropske komisije za namene preiskav na podlagi člena 21(3) in 
da se ULT omogoči izvedbo preiskav v imenu Evropske komisije na podlagi člena 22(2) in v 
imenu drugih nacionalnih organov za konkurenco na podlagi člena 22(1). Nacionalni organi 
za konkurenco v Združenem kraljestvu lahko podajo navodila in uvedejo finančne kazni za 
kršitve členov 81 in 82. Na odločitve o kršitvi členov 81 ali 82 se je mogoče pritožiti pri 
pritožbenem sodišču za konkurenco, poleg odločitev o kršitvi na podlagi Poglavja I ali II. 
 
Zakon o konkurenci iz leta 1998 je bil prav tako spremenjen, da se tako ULT omogoči 
sprejemanje zavezujočih obvez v primerih iz Poglavja I/II in členov 81/82.  
 
Prilagoditve so bile izvedene tudi glede najvišje finančne kazni, ki jo je mogoče uvesti za 
kršitve prepovedi iz poglavij I/II ali členov 81/82. Pred tem je bila najvišja denarna kazen, ki 
jo je bilo mogoče uvesti, 10 % prometa podjetja v Združenem kraljestvu v treh preteklih 
poslovnih letih pred kršitvijo (odvisno od trajanja kršitve). Najvišja kazen, ki jo je mogoče 
uvesti sedaj, znaša 10 % svetovnega prometa, zasluženega v poslovnem letu pred odločitvijo 
o kršitvi členov 81/82 oziroma poglavij I/II.   
 
Program Združenega kraljestva o prizanesljivosti je bil razširjen, da se ULT omogoči, da v 
ustreznih primerih, v primerih člena 81 in poglavja I, dodeli prizanesljivost. 
 
ULT je decembra 2004 izdal tudi 12 smernic in 2 sklopa predpisanih smernic, ki med drugim 
pojasnjujejo pričakovanja ULT o delovanju prepovedi iz poglavij I in II ter členov 81 in 82 v 
Združenem kraljestvu v obdobju po modernizaciji.    

                                                 
6  Tj. Urad za komunikacije, Organ za trg plina in elektrike, Severnoirski organ za nadzor energije, 
Generalni direktor za odstranjevanje voda, Urad za nadzor železnic in Organ za civilno letalstvo. Vsi ti 
regulatorji lahko skupaj z Uradom za lojalno trgovino uporabljajo Zakon o konkurenci iz leta 1998 ter člena 81 
in 82 v svojih zadevnih nadzorovanih sektorjih. 
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1.2.  Izvajanje pravil konkurence ES s strani nacionalnih organov za konkurenco  

Odločitve iz tega oddelka so odločitve, sprejete leta 2004, ki so jih nacionalni organi za 
konkurenco pri uporabi členov 81 ali 82 Pogodbe  ES predložili v presojo. Leta 2004 je bila 
Evropska komisija obveščena o 33 predvidenih odločitvah v okviru člena 11(4) Uredbe št. 
1/2003. Vse te predvidene odločitve leta 2004 niso dosegle stanja odločitve, zato v spodnjem 
besedilu niso omenjene.   

Danska 
Dne 29. septembra 2004 je danski Svet za konkurenco sprejel odločitev v zvezi z domnevno 
zlorabo prevladujočega položaja Post Danmark A/S na trgu za distribucijo nenaslovljenih 
pošiljk in lokalnih tednikov. Svet za konkurenco je sklenil, da je Post Danmark z uporabo 
diskriminatornih cen kršil člen 82 Pogodbe ES in oddelek 11(1) v danskem Zakonu o 
konkurenci. 
 
Dne 24. septembra 2004 je danski Svet za konkurenco sprejel odločitev, v kateri je ugotovil, 
da Post Danmark A/S ni zlorabil svojega prevladujočega položaja z oderuškim določanjem 
cen na trgu za distribucijo nenaslovljenih pošiljk in lokalnih tednikov. 
 

Nemčija 
Med poročevalnim obdobjem je Zvezni urad za kartele uporabil pravila konkurence ES v 
naslednjih primerih: 
 
(1) Majhni in srednje veliki proizvajalci vnaprej izdelanih proizvodov iz betona so priglasili 

oblikovanje kartela v severozahodni Nemčiji. Po preučitvi sporazuma je Zvezni urad za 
kartele sklenil, da se učinki kartela občutijo tudi na sosednjem Nizozemskem in da so 
pogodbene določbe vsebovale eksplicitne omejitve, ki jih člen 81(3) Pogodbe ES ne 
pokriva. Priglašen kartel je bil zato prepovedan. Proti odločitvi je bila vložena pritožba.  

(2) Po priglasitvi podaljšanja trajanja racionalizacijskega kartela, ki je bil izvzet do septembra 
2005, je Zvezni urad za kartele obvestil proizvajalce betonskih tlakovcev, vključene v 
kartel, o svojih pomislekih v zvezi s skladnostjo pravil cen in kvot iz sporazuma s členom 
81 Pogodbe ES. Priglasitev je bila zato umaknjena.  

(3) Potem ko je Zvezni urad za kartele izrazil pomisleke v zvezi s protimonopoli, je bil 
opuščen predlog družb Henkel KgaA in US Lord Corporation o ustanovitvi skupnega 
podjetja 50:50 na področju sredstev za spajanje in premazov. Predlog bi prepovedali, ker 
je kršil člen 1 Zakona o omejevanju konkurence in člen 81 Pogodbe ES.  

(4) Zvezni urad za kartele je preučil določbe o kakovosti in določbe o preskušanju organa za 
zagotavljanje kakovosti Acrylwanne e.V. za plošče in akrilne kadi iz litega akrila za 
sanitarne izdelke v zvezi z njihovo skladnostjo s členom 81 Pogodbe ES. Pojavili so se 
ugovori zoper določbo, po kateri so lahko postali člani organa za zagotavljanje kakovosti 
samo proizvajalci litega akrila. Ker doslej v odsotnosti ustrezne oznake kakovosti ni bil 
opazen noben bistven učinek tržnega uspeha pri prodaji plastičnih kadi, na koncu ni bila 
uvedena nobena prepoved nadaljnje uporabe določb o kakovosti.  

(5) V postopku v zvezi s priglasitvijo opustitve metode POZ (metoda za negotovinsko plačilo 
na prodajnih terminalih z uporabo „kartice ES“) 1. julija 2005 je Zvezni urad za kartele 
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uporabil svoj vpliv za zagotovitev podaljšanja časovnega roka do 31. decembra 2006. 
Priglasitev je bila med drugim preverjena v luči člena 81 Pogodbe ES. 

(6) Zvezni urad za kartele je končal postopke proti družbi za trženje solarijev zaradi kršitve 
člena 81 Pogodbe ES. Spremenjene so bile klavzule o kršitvah v sporazumih med družbo 
za trženje in njenimi dobavitelji.  

(7) Sporazum o kupoprodajnem sodelovanju na področju gospodinjskih proizvodov, ki je bil 
obširno pregledan v zvezi z izjemo nadzora združevanja po členu 81 Pogodbe ES, je po 
mnenju Zveznega urada za kartele izpolnjeval pogoje iz člena 81(3) Pogodbe ES.  

(8) Zvezni urad za kartele je preučil sporazum o sodelovanju, sklenjen med avtobusnimi 
družbami za namene izvajanja navodil pristojnih organov v smislu Zakona o potniškem 
prometu in sodelovanja na razpisih na področju lokalnega potniškega prometa z namenom 
presoje njegove skladnosti s členom 81 Pogodbe ES. Po mnenju Zveznega urada za 
kartele so bili izpolnjeni pogoji iz člena 81(3) Pogodbe ES. 

(9) Vzpostavitev marketinškega sodelovanja na področju dobave mlečnih izdelkov in drugih 
živil na debelo je bil z vidika nadzora nad združevanjem tako imenovani zunanji trg 
neproblematičen. Preučitev sodelovanja je pokazala, da po mnenju Zveznega urada za 
kartele sodelovanje izpolnjuje pogoje iz člena 81(3) Pogodbe ES. 

(10) Preučila se je skladnost gospodarnega kartela, ki ga je oblikovalo združenje Fleurop, z 
evropsko zakonodajo (člen 81 Pogodbe ES). Dokler bo Fleurop AG izpolnjeval pogoje za 
izjemo po domači zakonodaji o konkurenci, bo Zvezni urad za kartele vztrajal pri 
domnevi, da dejavnosti kartela ne zahtevajo ukrepov izvrševanja po evropski zakonodaji o 
konkurenci.  

(11) V odgovoru na pritožbe številnih konkurentov na področju opravljanja poštnih storitev 
je Zvezni urad za kartele proti družbi Deutsche Post AG uvedel postopek zlorabe po členu 
20 Zakona o omejevanju konkurence in členu 82 Pogodbe ES na podlagi domnevnega 
nelojalnega oviranja in objektivne neenake obravnave v zvezi s podeljevanjem delnega 
dostopa do storitev na podlagi člena 28 Zakona o pošti. Zgornje postopke je Zvezni urad 
za kartele proti družbi Deutsche Post AG uvedel po členu 82  Pogodbe ES, ker je družba 
zavrnila delni dostop do svojega omrežja za pisma, katerih teža je pod predpisano maso 
izključne licence. Zaradi delitve dela v Evropski mreži za konkurenco Evropska komisija 
v tem primeru ni ukrepala. 

(12) V odgovoru na pritožbe več časopisnih založnikov je Zvezni urad za kartele uvedel 
predhodno preiskavo določanja cene proizvoda „Einkauf Aktuell“ družbe Deutsche Post 
AG. Preiskava je bila končana, potem ko je postalo jasno, da ni zadostnih razlogov za 
domnevo o zlorabi v obliki strategije oderuškega določanja cen po členu 82 Pogodbe ES.  

(13) Potem ko je finančni investitor prevzela družba Duales System Deutschland AG, je 
prejšnja kartelna delniška struktura družbe DSD izginila. Vse velike družbe na drobno in 
industrijske družbe so bile umaknjene iz kroga delničarjev. Delež delničarjev s področja 
maloprodaje in panoge se je znižal na manj kot 5 %. Zaradi tega prestrukturiranja so se 
lahko postopki proti družbi DSD končali.  Primer se je med drugim preučil v luči člena 81 
Pogodbe ES. 

(14) V postopkih na podlagi člena 81 Pogodbe ES v zvezi z vzpostavitvijo državnega 
sistema za povračilo enosmernih embalaž za pijačo, za katere obstaja obvezen polog, in za 
plačilo pologa na uporabno embalažo, Zvezni urad za kartele zadevnim strankam, 
Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co, KG, Spar Handels-AG and VfW AG, ni podal 
nobenih ugovorov v okviru zakonodaje o konkurenci. 
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(15) Za oblikovanje skupnega podjetja za najem hotelskih sob v zvezi s svetovnim 
prvenstvom v nogometu leta 2006 je bila kot del postopka nadzora združevanja dodeljena 
izjema. Čeprav je združitev predstavljala omejevanje konkurence po členu 81(1) Pogodbe 
ES, Zvezni urad za kartele ni videl razlogov za ukrepanje proti skupnemu podjetju, saj so 
bili po njegovem mnenju izpolnjeni pogoji iz člena 81(3) Pogodbe ES.  

(16) Po sodbi Sodišča Evropskih skupnosti skupine bolniških skladov niso podjetja v 
smislu člena 81 Pogodbe ES, kadar določijo najvišje fiksne zneske, do katerih bodo nosila 
stroške zdravil. Na podlagi te odločitve je bilo končanih več postopkov za preučitev 
pravila „fiksnega zneska“.  

 

Španija 
Sodbe sodišča za spore iz konkurence –   
Primeri pred 1. majem 2004 
Zadeva ASTEL/TELEFÓNICA: Služba za konkurenco št. 2340/01, Sodišče za spore iz 
konkurence št. 557/03  
Dne 29. novembra 2001 je družba Asociación De Empresas Operadoras Y De Servicios De 
Telecomunicaciones (Astel) vložila tožbo pri Službi za konkurenco proti družbi Telefónica 
De España Sau (Telefónica) zaradi omejevalnih ravnanj, ki so prepovedana po členu 6 
Zakona o konkurenci in členu 82 Pogodbe ES. Vlagatelj je vložil tožbo na podlagi domneve o 
zlorabi prevladujočega položaja, ki naj bi vključevala diskriminatorno obravnavo zahtev po 
predhodni dodelitvi, opravljanje nekaterih storitev s strani družbe Telefónica samo pod 
pogojem, da stranke z njenimi konkurenti niso imele sklenjene predhodne dodelitve, ter 
uporaba komercialnih prijemov za ponovno pridobivanje strank, ki so uporabnike spravljali v 
zadrego.  
 
Služba za konkurenco je po preučitvi tožbe 17. februarja 2003 poslala poročilo Sodišču za 
spore iz konkurence, v katerem je priporočila ugotovitev kršitve in uvedbo denarne kazni.  
 
Sodišče za spore iz konkurence je 1. aprila 2004 sprejelo Sklep 557/03, po katerem naj bi 
družba Telefónica kršilo člen 6 Zakona o konkurenci in člen 82 Pogodbe ES z zlorabo 
prevladujočega položaja, ki naj bi vključeval zagotavljanje nekaterih storitev samo pod 
pogojem, da stranke niso imele sklenjenih predhodnih dodelitev z njenimi konkurenti, ter 
nelojalno oglaševalsko kampanjo, ki je bila žaljiva do konkurentov in je uporabnike spravljala 
v zadrego. Sodišče je družbi Telefónica odredilo plačilo denarne kazni v višini 57 milijonov 
EUR in konec takega ravnanja.  
 
Primeri po 1. maju 2004 
Zadeva ASEMPRE/CORREOS: Služba za konkurenco št. 2353/02, Sodišče za spore iz 
konkurence št. 568/03 
Družba Asociación Profesional De Empresas De Reparto y Manipulación De 
Correspondencia (Asempre) je 21. januarja 2002 vložilo tožbo pri Službi za konkurenco proti 
družbi Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) zaradi kršitve člena 6 Zakona o 
konkurenci in člena 82 ES. Vlagatelj je trdil, da je družba Correos podpisala pogodbe z 
velikimi strankami za skupno opravljanje poštnih storitev, ki se zagotavljajo v konkurenci z 
drugimi operaterji, in tistih, ki jih zakonodaja predvideva za družbo Correos, in da je 
uporabljala politiko oderuškega določanja cen prek navzkrižnih subvencij. 
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Služba za konkurenco je v drugem primeru podala stališča o domnevni praksi oderuškega 
določanja cen (Služba za konkurenco št. 2353/02) in 10. septembra 2003 poslala Sodišču za 
spore iz konkurence poročilo, v katerem je priporočila ugotovitev kršitve in uvedbo denarne 
kazni za družbo Correos zaradi zlorabe prevladujočega položaja, podpisa ekskluzivnih 
pogodb in pogodb za skupno opravljanje rezerviranih in nerezerviranih poštnih storitev in 
uporabe različnih pogojev za enakovredne storitve. 
 
 Sodišče za spore iz konkurence je 15. septembra 2004 sprejelo Sklep 608/04, po katerem naj 
bi družba Correos kršila člen 6 Zakona o konkurenci in člen 82 Pogodbe ES z zlorabo svojega 
prevladujočega položaja na reguliranem trgu poštnih storitev s podpisovanjem ekskluzivnih 
pogodb z velikimi popusti za skupno opravljanje poštnih storitev, ki jih zakonodaja 
predvideva za družbo Correos, in drugih dereguliranih storitev. Sodišče je družbi Correos 
naložilo denarno kazen v višini 15 milijonov EUR in konec takega ravnanja. 
 
Zadeva Spain Pharma/Glaxo Wellcome S.A.: Služba za konkurenco št. 2023/99, Sodišče za 
spore iz konkurence št. R 611/04. 
Ta primer je nastal kot rezultat tožbe, ki jo je leta 1999 družba Spain Pharma pri Službi za 
konkurenco vložila proti družbama Laboratorios Alter (Alter) in Glaxo Wellcome (Glaxo), 
kar je privedlo do dveh različnih sodnih spisov. Ta se nanaša na zavrnitev dobave nekaterih 
farmacevtskih proizvodov s strani družb Alter in Glaxo pred aprilom 1998. 
 
 Služba za konkurenco je 16. marca 2004 odločila, da bo zaključila primer zaradi 
pomanjkanja dokazov o zlorabi prevladujočega položaja, kot je opredeljena v členu 6 Zakona 
o konkurenci in členu 82 Pogodbe ES.  Družba Spain Pharma je 2. aprila 2004 vložila 
pritožbo zoper to odločitev pred Sodiščem za spore iz konkurence, ki je pritožbo v Sklepu R 
611/2003 13. oktobra 2004 zavrnilo, saj se je strinjalo s sklepi Službe za konkurenco v zvezi z 
definicijo trga proizvodov in odsotnostjo kolektivnega ali individualnega prevladujočega 
položaja in menilo, da je zavrnitev dobave proizvodov upravičena, saj so se zahtevki družbe 
Spain Pharma po dobavi povečali za 400 % v primerjavi s prejšnjim obdobjem.  
 
Zadeva EDICIONES MUSICALES: Služba za konkurenco št. 2420/03, Sodišče za spore iz 
konkurence št. R 609/04 
 Družbe Universal Music Publishing S.A., Ediciones Musicales Bmg Ariola S.A., Sony Atv 
Music Publishing Holdings Llc s. en c., Emi Music Publishing Spain S.A. in Peermusic 
Española S.A. so 25. oktobra 2002 vložile tožbo pri Službi za konkurenco proti družbi 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) zaradi zlorabe prevladujočega položaja in 
nelojalne konkurence pri upravljanju avtorskih pravic v nasprotju s členoma 6 in 7 Zakona o 
konkurenci in člena 82 Pogodbe ES. Tožniki so 26. junija 2003 razširili tožbo, ki je 
vključevala odločitev družbe SGAE’s AGM. 
 
Po preiskavi dejstev je 19. februarja 2004 Služba za konkurenco sklenila, da bo zaključila 
primer na podlagi nezadostnih dokazov o domnevnih kršitvah in na podlagi dejstva, da je bila 
večina spornih dejavnosti družbe prvotno zasebnega značaja. 
 
Tožniki so na Sodišču za spore iz konkurence vložili pritožbo proti odločitvi Službe za 
konkurenco, in to je podprlo to odločitev v sklepu R 609/04 z dne 16. decembra 2004 iz 
razlogov, da preiskave, ki jih je izvedla Služba za konkurenco, niso pokazale nobene zlorabe 
prevladujočega položaja.  Sodišče je bilo tudi mnenja, da so bila sporna dejanja v glavnem 
civilni spori, ki izhajajo iz notranjih odnosov med partnerji SGAE, ki so vključevali pet družb, 
ki so vložile tožbo. 
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Zadeva UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) in MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL in AMENA: Služba za konkurenco št. 2421/02, 2435/02 in 
2436/02, Sodišče za spore iz konkurence št. 571/03, 572/03 in 573/03. 
Družbi Uni2 Telecomunicaciones (Uni2) in Mci Worldcom Spain S.A. (Worldcom), 
operaterja fiksne telefonije, sta 31. oktobra 2002 vložili dve tožbi pri Službi za konkurenco 
proti operaterjem mobilne telefonije Telefónica Moviles De España, Airtel Movil in Amena 
zaradi zlorabe prevladujočega položaja v svojih mobilnih omrežjih na trgu za dokončanje 
klica. Domnevne prakse so bile cenovna diskriminacija pri storitvah dokončanja klica na 
debelo v omrežju samem in cenovni razkorak med ceno na debelo za storitve dokončanja 
klica, ki je ponujena konkurentom, in drobnoprodajno ceno, določeno za storitve mobilne 
telefonije, ki jo mobilni operaterji ponujajo družbam. 
 
Služba za konkurenco je preiskala tri sodne spise (enega za vsakega mobilnega operaterja) in 
poslala svoja poročila o teh spisih Sodišču za spore iz konkurence, v katerih je priporočila 
ugotovitev kršitve in uvedbo denarne kazni iz razlogov, da so domnevna kazniva dejanja 
predstavljala zlorabo prevladujočega položaja, ki je prepovedana s členom 6 Zakona o 
konkurenci in členom 82 Pogodbe ES. 
 
Vendar Sodišče za spore iz konkurence v svojih sklepih 571/03 in 572/03 z dne 22. decembra 
2004 in 573/03 z dne 20. decembra 2004 ni našlo zadostnih dokazov o domnevnih kršitvah.  
 

Francija 
Odločitev št. 04-D-32 z dne 8 julija 2004 
Družba More Group France je pri Svetu za konkurenco vložila tožbo, da je potem, ko je 
občina Rennes julija 1997 družbi More dodelila pogodbo za dobavo (cestnih panojev za 
oglaševanje) oglaševalsko financirane cestne opreme, ki jo je pred tem imela družba JC 
Decaux, družba Decaux Group zlorabila svoj prevladujoči položaj s tem, ko je družbi More 
preprečevala komercialno uporabo pogodbe, ki ji je bila pravkar dodeljena. Leta 1998 je imela 
družba Decaux Group skoraj 80 % trga za oglaševalsko financirano cestno opremo lokalnih 
oblasti. Poleg tega je Svet menil, da je družba Decaux Group na tem trgu imela prevladujoči 
položaj. Prav tako je Svet ugotovil, da je družba Decaux Group zlorabila svoj položaj in kršila 
člen 82 Pogodbe ES in člen L 420-2 Trgovinskega zakonika zaradi naslednjega vedenja: 
- neustrezno izpodbijanje datumov, ko je pogodba za oglaševalsko financirano cestno 

opremo, sklenjena z občino Rennes, nehala veljati;  
- ogrožanje takojšnje celotne odstranitve mestnih čakalnic na avtobusnih postajališčih sredi 

zime z namenom odložitve odstranitve njene druge opreme; 
- zavrnitev sodelovanja z novim pogodbenikom, da se izboljša usklajevanje pri zamenjavi 

mestnih čakalnic na avtobusnih postajališčih; 
- ohranjanje opreme na prizorišču in njena komercialna uporaba po preteku pogodbe;  
- ponujanje največjim oglaševalcem proste prostore za plakate za javne kampanje v občini 

Rennes, kar je družbi More Group France preprečevalo trženje oglaševalskega prostora na 
cestni opremi; 

- sprejetje diskriminatornih tarif samo v občini Rennes, da bi tako oglaševalce odvrnila od 
sodelovanja z njenim konkurentom, družbo More Group France. 

Svet je menil, da je takšno vedenje prispevalo k ohranjanju kvazi-monopola družbe Decaux 
Group na nacionalnem trgu oglaševalsko financirane cestne opreme in ji naložil denarno 
kazen v višini 700 000 EUR.  
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Odločitev št. 04-D-48 z dne 14. oktobra 2004 
Po tožbi, ki jo je vložila družba Tenor, združenje telekomunikacijskih operaterjev, je Svet za 
konkurenco za družbi France Télécom in SFR uvedel denarne kazni v višini 18 milijonov 
oziroma 2 milijona EUR. Svet je menil, da tisti operaterji, ki so na trgih fiksne in mobilne 
telefonije povezani vertikalno, uporabljajo tarifne prakse cenovnih škarij in s tem srednje 
velikim družbam in največjim strankam dajejo „fiksne in mobilne“ ponudbe na drobno po 
cenah, ki niso v skladu s stroški dokončanja klica, ki prevladujejo v njihovem sektorju 
mobilne telefonije (zadevni družbi sta bili FTM, ki je kasneje postala Orange, in SFR). 
Ponudbe so bile zato po tarifah, ki niso pokrile variabilnih stroškov zagotavljanja teh storitev. 
Poleg tega so bile te prakse uporabljene v obdobju med aprilom 1999 in koncem leta 2001, ko 
alternativne rešitve, kot so mednarodna preusmeritev in mobie box, niso ali še niso bile široko 
razpoložljive. To je pomenilo, da tisti, ki so vstopili na trg fiksne telefonije, niso bili sposobni 
ponujati družbam konkurenčnih cen za fiksne storitve mobilnim telefonom družb Itinéris ali 
SFR ali prek neposredne medsebojne povezave omrežjem družb FTM ali SFR, ne da bi utrpeli 
izgube. Ker družba Bouygues Télécom ni imela prevladujočega položaja na trgu preusmeritve 
klicev s fiksnih na mobilne telefone, ni bila predmet prepovedi. Ta odločitev Sveta za 
konkurenco (Conseil de la concurrence) je bila revidirana in spremenjena s sodbo 
pritožbenega sodišča v Parizu 12. aprila 2005. Tožnik, združenje ETNA (nekdanji Tenor), je 
vložil pritožbo zoper sodbo pritožbenega sodišča na francoskem civilnem vrhovnem sodišču 
(„Cour de cassation“). 
 
Odločitev št. 04-D-49 z dne 28. oktobra 2004 
Centri za umetno osemenjevanje so sprejemali ukrepe, ki so živinorejcem preprečevali prosto 
izbiro ponudnika storitev, ki bi osemenil živino s postopkom umetnega osemenjevanja 
goveda. Te prakse so bile med drugimi uvedene, da bi strankam preprečile izbiro veterinarja 
za opravljanje te storitve, ki bi jo nato opravljal specialist pooblaščenega centra, ki pokriva 
stranke. Vsak od vključenih centrov, ki je imel prevladujoč položaj na svojem geografskem 
območju, se je ukvarjal z eno ali več naslednjimi praksami: 
- brez ustreznega razloga je veterinarjem zavrnil izdajo dovoljenja, ki bi jim omogočilo 

zagotavljanje storitev umetnega osemenjevanja;  
- izdajanje tega dovoljenja pod pogojem, da se vključijo protikonkurenčna jamstva, kot so 

klavzule o odobritvi strank;  
- vzpostavljanje omejitev storitvam terapevtskega osemenjevanja, ki jih opravljajo 

veterinarji; 
- uvedba klavzule o ekskluzivnosti, kar zadeva dobavo semen; 
- določanje razmerij, ki ne razlikujejo med ceno semena in stroški opravljenih storitev; 
- uporaba sporazuma Nacionalne zveze kmetijskih zadrug za rejo in umetno osemenjevanje 

(UNCEIA), ki je članom priporočala podpis sporazumov, ki vsebujejo protikonkurenčne 
klavzule, zlasti tiste, ki naj bi omejile število strank veterinarjev.  

Nacionalno združenje veterinarjev in zasebne prakse je pri Svetu vložilo zahtevek. Svet je 
centrom in zvezi UNCEIA naložil denarne kazni, ki segajo od 300 EUR do 71 200 EUR, 
zaradi kršitve člena L. 420-1 Trgovinskega zakonika in člena 81 ES ter člena L. 420-1 
Trgovinskega zakonika in člena 82 Pogodbe ES, ter jim odredil, naj prekinejo svoje ravnanje 
in objavijo to odločitev v kmetijski reviji.  
 
Odločitev št. 04-D-65 z dne 30. novembra 2004 
Svet za konkurenco je 10. aprila 2001 pri podajanju svojega mnenja o prijavi s strani ministra 
za gospodarske zadeve opozoril družbo Groupe La Poste, da so nekateri popusti za največje 
stranke, ki so bili dodeljeni v njenih trgovinskih pogodbah, škodovali konkurenci. Svet je 1. 
julija 2002, potem ko je menil, da družba La Poste ni upoštevala vseh njegovih priporočil, na 
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lastno pobudo začel preiskavo pogodb. Rezultat je bil Sklep št. 04-D-65, v katerem je Svet 
ugotovil, da, je družba La Poste, čeprav je od 1. januarja 2002 spremenila nekatere trgovinske 
pogodbe, do 1. januarja 2003 še vedno podeljevala popuste za povezavo in zvestobo na 
področju prodaje s poštno naročilnico, ki je zelo pomemben del njegovega posla. V skladu s 
svojimi doslednimi odločitvami je Svet te prakse obravnaval kot zlorabe prevladujočega 
položaja. Ker pa je družba La Poste želela „pravdno pogajanje“, se je odločilo, da ne bo 
zagovarjalo svojega stališča, in je dalo posebna jamstva, da se bo v prihodnosti odreklo 
vsakemu vedenju, ki škoduje konkurenci. Pri obravnavi teh jamstev se je Svet odločil, da bo 
uvedeno kazen znižal za 90 %. 
 
Odločitev št. 04-D-74 z dne 21. decembra 2004 
Ta primer je vključeval prijavo pri Svetu za konkurenco na podlagi ravnanja med letoma 1993 
in 1996 na trgu trajektnih povezav med Francijo ter Jerseyjem in Guernseyjem. Ravnanje je 
vplivalo na trgovino med državami članicami v tem, da je prevoz na Channel Islands 
vključeval evropske stranke in da sta bila glavna konkurenta francoska družba in družba 
Združenega kraljestva.  
Svet je menil, da sta družbi Emeraude Lines in Condor Ferries usklajeno ravnali s ciljem, da 
se prepreči določanje cen prek tržnih sil. Prakse so bile predvsem usmerjene v preprečevanje 
vstopa novim udeležencem na zadevni trg. 
Vseeno Svet ni uvedel nobene denarne kazni, ker je, na eni strani, družba Emeraude Lines 
predmet celotnega postopka in v Franciji proizvede le majhen del svojega prometa, in na 
drugi družba Condor Ferries, ki v Franciji ne proizvede nobenega prometa. Ko je prišlo do 
ugotovitve zadevnih dejstev, kazni po francoski zakonodaji ni bilo mogoče uvesti na podlagi 
nacionalnega prometa samega: šele po letu 2001 je bilo mogoče upoštevati promet družb po 
svetu. 
 
Odločitev št. 04-D-05 z dne 24 februarja 2004 
Družba Phoenix Pharma, distributer farmacevtskih proizvodov na debelo, je o vsebini zadeve 
pri Svetu za konkurenco vložila prijavo in zahtevala začasno pomoč v zvezi z nabavo kvot, ki 
so jih določili glavni farmacevtski laboratoriji na francoskem trgu. 
V zvezi z obstojem omejevalnega ravnanja se je Svet skliceval na sklep Sodišča prve stopnje 
v zadevi Bayer/Adalat in ugotovil, da ni bilo dokaza o soglasju glede sporazuma med 
zadevnimi laboratoriji ali med temi laboratoriji in enim ali več trgovci na debelo. Prav tako je 
poudaril, da je imel vsak laboratorij interes, ne glede na ukrepe, ki so jih sprejeli drugi 
laboratoriji, da enostransko uporablja ukrepe, ki bi mu na eni strani omogočili izpolnitev 
njegovih jamstev, ki jih je dal javnim organom, da bo njegova ponudba ustrezala potrošnji, in 
na drugi strani izogibanje primanjkljajem, ki nastanejo zaradi velikega izvoza medicinskih 
proizvodov. 
Ker to zajema zlorabo prevladujočega položaja, Svet meni, da na tej stopnji preiskave ne 
more izključiti, da delovanje kvotnega sistema laboratorijev omejuje konkurenco na trgu za 
dobavo medicinskih proizvodov na debelo, zlasti z ustvarjanjem ovire vstopu. Svet je zato 
odločil, da je bil primer družbe Phoenix Pharma dopusten. Ker pa pogoji za dodelitev začasne 
pomoči niso bili izpolnjeni, je Svet na tej točki zavrnil prijavo družbe Phoenix Pharma.  
 
Odločitev št. 04-D-73 z dne 21. decembra 2004 
Družba Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) je pri Svetu za konkurenco 
vložila prijavo v zvezi z zlorabo prevladujočega položaja s strani družbe France Télécom in 
njenih hčerinskih družb pri zagotavljanju dostopa do medmrežja. Družba France Télécom 
navzkrižno subvencionirala svojo hčerinsko družbo Wanadoo Interactive na stroške 
konkurentov, da je očrnila partnerje in da je uporabljala podatke, ki jih je imela kot dobavitelj 
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storitev fiksne telefonije, s katerimi je pomagala pri ponudbah, ki jih je oddala družba 
Wanadoo. 
Svet je z odločitvijo št. 04-D-73 razsodil v prid družbe France Télécom in zavrnil tožbo proti 
delovanju družbe pri zagotavljanju dostopa do medmrežja. Svet ni podprl trditve, da se izvaja 
navzkrižno subvencioniranje, ker ni bilo dokazov, da je bila razlika med naročili, ki jih je 
plačala družba Wanadoo, in realnimi stroški družbe France Télécom pokrita s presežkom iz 
delovanja njenega dejanskega monopola krajevnih zank in ne s sredstvi, ki jih je zgodovinski 
operater pridobil pri svojih drugih konkurenčnih dejavnostih. Podobno Svet ni podprl pritožbe 
glede oderuškega določanja cen ali trajne motnje na trgu ter ostale pritožbe zavrnil iz 
proceduralnih razlogov. 
 
Odločitev št. 04-D-76 z dne 22. decembra 2004 
Družba Digitechnic je pri Svetu vložila prijavo v zvezi z družbo Microsoft, v kateri se je 
pritožila, da je delovanje družbe Microsoft vključevalo zavrnitev izdajanja licence za serijo 
programske opreme Pack Office Pro (od januarja 1995 do junija 1996) in posledično 
diskriminatorno cenovno politiko (od junija 1996 do maja 1998). Z odločitvijo št. 04-D-76 je 
Svet zavrnil pritožbo, ker vlagatelj ni ugotovil, da je družba Microsoft med letoma 1995 in 
1998 sledila praksam, ki omejujejo prodajo Pack Office Pro in ki so imele cilj ali učinek 
omejevanja konkurence na trgu prodaje računalnikov. 
 

Irska 
Leta 2004 je Organ za konkurenco uvedel postopek v zadevi, ki vključuje člen 81/82: Organ 
za konkurenco in John O'Regan in Ors [2003 št. 8608P]. Primer je vključeval domnevno 
kršitev obeh členov 81 in 82 ES ter njunih ekvivalentov v domači zakonodaji, oddelka 4 in 5 
Zakona o konkurenci 2002. 
 
V zadevi Organ za konkurenco proti John O’Regan in Ors. („ILCU“) je Organ za konkurenco 
trdil, da je ILCU zlorabil svoj prevladujoči položaj s tem, ko je zavrnil dostop do svojega 
Programa za varstvo prihrankov neodvisnim kreditnim združenjem. Organ je trdil, da 
zavrnitev predstavlja zlorabo prevladujočega položaja ILCU, saj je bil ILCU edini ponudnik 
programa za varstvo prihrankov za kreditne zadruge.  Organ za konkurenco je še trdil, da so 
dejavnosti ILCU enake protikonkurenčnim sporazumom o sproščanju sredstev.  
 
Organ za konkurenco je sprva zahteval začasno odredbo, da se ILCU in posameznim toženim 
strankam prepreči uvedba ali izvajanje katerega koli programa ali ureditve, katerega cilj ali 
učinek je podpora pravilom in/ali odločitvam ILCU v zvezi z izgubo dostopa do denarja iz 
Programa za varstvo prihrankov in njegovega neizplačila po izstopu iz kreditne zadruge. Po 
jamstvih, ki jih je v istem smislu dal ILCU, pa začasna odredba ni bila potrebna.  
 
Sodišče je ugotovilo, da je ILCU kršil S.4 (protikonkurenčni sporazum) in S.5 (zloraba 
prevladujočega položaja) Zakona o konkurenci iz leta 2002 in da so dejavnosti ILCU kršile 
oba člena 81 in 82, saj bi dejavnosti, ki so bile predmet pritožbe, lahko vplivale na 
meddržavno trgovino.  Dejavnosti ILCU niso izpolnile zahtev člena 81(3) in jih po členu 82 
Pogodbe ES ni bilo mogoče objektivno upravičiti.  
 
Po odločitvi sodišča je sodišče odredilo, da morajo tožene stranke neodvisnim kreditnim 
zadrugam s sedežem v državi omogočiti sodelovanje v Programu za varstvo prihrankov po 
istih pogojih kot včlanjena kreditna združenja. ILCU se je na odločitev višjega sodišča pritožil 
pred Vrhovnim sodiščem.  
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Nizozemska 
Raki Severnega morja 

Odločitev vsebuje postopek upravne pritožbe, v kateri je moral nizozemski Organ za 
konkurenco („NMa“) ponovno preučiti svojo odločitev z dne 14. januarja 2003 na podlagi 
nasveta neodvisnih strokovnjakov. Nova odločitev podpira uvedbo denarnih kazni za štiri 
nizozemske organizacije proizvajalcev, tri nemške organizacije (združenja) proizvajalcev, eno 
dansko organizacijo proizvajalcev in tri trgovske družbe na debelo v sektorju ribištva, za 
katere je bilo ugotovljeno, da so kršile člen 6 nizozemskega Zakona o konkurenci in člen 81 
ES. Vse stranke so bile vpletene v sporazume v okviru tako imenovanih tristranskih 
posvetovanj o omejitvi ulovov in minimalnih cenah za rake Severnega morja (crangon 
crangon) med letoma 1998 in 2000. Samo nizozemske organizacije proizvajalcev in družbe so 
bile vpletene tudi v bojkot, ki naj bi novi trgovski družbi preprečil nakup rakov Severnega 
morja na nizozemskih dražbah rib jeseni 1999. Denarne kazni upoštevajo samo učinke na 
nizozemskem trgu in znašajo 6 176 000 EUR (znatno znižanje v primerjavi z odločitvijo iz 
leta 2003).  Odločitev iz leta 2003 je glede petih manjših trgovskih družb spremenjena: po 
ponovni preučitvi dokazov o njihovi posebni vlogi je NMA menil, da družbe niso sodelovale 
v nobeni kršitvi na način, ki bi lahko pomenil vzpostavitev sporazuma usklajenega ravnanja v 
smislu člena 81 Pogodbe ES.  
 
Vpletenost nizozemskih mulitnacionalnih trgovskih družb ter nizozemskih, nemških in 
danskih organizacij proizvajalcev v tristranska posvetovanja (ki vsi pokrivajo velik delež 
povpraševanja in ponudbe rakov Severnega morja) skupaj s kartelno naravo sporazuma (kvote 
ulova in določanje cen) predstavlja zanesljiv primer vpliva na trgovino. Kar zadeva drugo 
kršitev, so bile v bojkot vpletene samo nizozemske strani, ukrep pa je bil omejen samo na 
nakupe na nizozemskih dražbah. Vendar je družba, ki je bila tarča bojkota, izvažala 
nizozemske ribiške proizvode v druge države članice. Tuje trgovske družbe bi bilo zato lahko 
strah kupovati rake na nizozemskem trgu. Šele odločitev z dne 14. januarja 2003 je uvedla 
denarne kazni za vpletene stranke zaradi kršitve nizozemske zakonodaje o konkurenci. Z 
vidika Uredbe št. 1/2003 sedanja odločitev o upravnih pritožbah vzpostavlja meddržavni 
učinek in tako tudi kršitev člena 81 Pogodbe ES brez povišanja denarne kazni (saj so 
nizozemska in evropska vsebinska pravila konkurence enaka). 
 
Ugovori strank na podlagi skupne ribiške politike ES se zavrnejo. Ugotavlja se, da tržne 
intervencije, o katerih so se sporazumeli v tristranskih posvetovanjih, ne prispevajo k ciljem 
člena 33 Pogodbe ES. Skupna ureditev trga in Uredba št. 26 teh intervencij ne opravičujeta. 
Uredba št. 1767/2004 (o spremembi Uredbe št. 2318/2001), ki obravnava (postopek) 
priznanja čeznacionalnih organizacij združenj proizvajalcev (začela je veljati 21. oktobra 
2004) ne vodijo k drugačnim ocenam. 
 
Mobilni operaterji 
Sedanja odločitev vključuje postopek upravne pritožbe proti odločitvi generalnega direktorja 
Nma z dne 30. decembra 2002, s katero so bile uvedene denarne kazni za pet operaterjev 
mobilnega telefonskega omrežja na Nizozemskem (KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange 
(prej Dutchtone), Telfort (prej O2) in T-Mobile (prej Ben)) zaradi kršitve člena 6 Zakona o 
konkurenci (nacionalna ustreznica člena 81 Pogodbe ES). Kršitev sestoji iz usklajenega 
ravnanja in/ali sporazuma med operaterji o prilagajanju/znižanju standardne pristojbine za 
povezavo (bonusa), ki ga plačujejo trgovcem za sklepanje prednaročniških in naročniških 
razmerij  za mobilno telefonijo. Na podlagi pisne dokumentacije in izjav komercialnih 
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direktorjev mobilnih operaterjev se sklene, da je obstajalo usklajevanje in/ali je bil poleti 2001 
na sestanku dosežen sporazum. Zadevni operaterji so si prizadevali za vpliv na medsebojno 
ravnanje in/ali razkrili svoje nameravano ravnanje v zvezi s pristojbinami za povezave za 
trgovce in časovnim usklajevanjem (bistvenega) znižanja teh pristojbin. Nadalje se sklene, da 
je usklajeno ravnanje in/ali sporazum začel veljati z znižanjem standardnih pristojbin za 
povezave za trgovce v enakem razredu in hkrati. To je bilo opredeljeno kot zelo resna kršitev, 
uvedene pa so bile denarne kazni v višini od 6 000 000 EUR do 31 300 000 EUR. 
 
Vseh pet operaterjev se je na odločitev pritožilo. Potem, ko je generalni direktor prejel nasvet 
imenovanega neodvisnega svetovalnega odbora, je podprl (materialno) kršitev člena 6 Zakona 
o konkurenci, razen da je sedaj opredeljena (samo) kot usklajeno ravnanje. Nadalje se zato kot 
posledica Uredbe št. 1/2003, ki je veljavna od 1. maja 2004, ravnanje petih operaterjev iz 
odločitve 30. decembra 2002 opredeli tudi kot kršitev člena 81 Pogodbe ES.  Ocena v okviru 
člena 81 Pogodbe ES je enaka oceni v okviru člena 6 Zakona o konkurenci, z izjemo pojma 
učinka na trgovino med državami članicami. V zvezi z zadnjim se sklene, da bi zadevno 
ravnanje imelo znaten učinek na meddržavno trgovino, saj to posredno učinkuje na prodajo 
naročil mobilne telefonije (prednaročniške in naročniške) in tako tudi na promet mobilne 
telefonije (nacionalni in mednarodni) ter na odločitve trgovcev glede investicij in ustanovitvi 
sedeža (vključno s trgovci z glavnim sedežem zunaj Nizozemske). 
 
Denarne kazni pa so se (znatno) znižale na 4 492 000 EUR do 14 828 000 EUR, ker promet v 
zvezi s kršitvijo (na podlagi katerega se določi osnovni znesek denarne kazni) v prvotni 
odločitvi ni bil dovolj natančno določen. Vzporedna uporaba člena 81 Pogodbe ES poleg 
člena 6 Zakona o konkurenci ne vodi v povišanje denarnih kazni, saj se v tem primeru kazni 
obravnavajo kot zadostne za kaznovanje obeh kršitev. Nizozemska in evropska vsebinska 
pravila konkurence so enaka in učinek na trgovino sam po sebi ne opravičuje zvišanja 
denarnih kazni. Poleg tega so učinki kršitev omejeni na nizozemski trg in zadevni promet je 
realiziran na Nizozemskem. 
 
Sklepanje začasnih zaposlitev in zaposlitev po pogodbi  
NMa je uvedel denarno kazen v višini 10 000 EUR za družbo Stichting Financiële Toetsing 
(SFT) zaradi kršitve člena 81 Pogodbe ES in njegovega ustreznika v nizozemski zakonodaji 
(čl. 6 nizozemskega Zakona o konkurenci) med oktobrom 1998 in septembrom 2001. SFT je 
družba, ki vodi evidenco, v katero se lahko vpišejo agencije za začasno zaposlovanje, če 
izpolnjujejo določene finančne pogoje. Cilj registra je do določene mere zagotoviti „jamstvo“ 
strankam začasnih agencij za začasno zaposlovanje, da agencije delujejo z dobrim namenom. 
 
Praviloma agencije za začasno zaposlovanje nimajo osebja, ki ga njihova stranka želi. Zato 
zaposlujejo osebje iz drugih agencij, da tako zagotovijo to osebje svoji stranki. Po pravilih 
družbe SFT registrirane agencije (pribl. 67 % vseh nizozemskih agencij je registriranih) ne 
smejo zaposlovati osebja (in nato to osebje dati na voljo svojim strankam) agencij, ki niso 
registrirane. Agencije, ki niso imele podružnice na Nizozemskem, niso smele biti registrirane. 
Pravila družbe SFT so registriranim agencijam prepovedovala tudi zaposlovanje osebja (in 
nato dajanje tega osebja na voljo svojim strankam) agencij, ki so bile registrirane v registru, ki 
je zagotavljal enakovredna jamstva, če te agencije niso imele podružnice na Nizozemskem. 
Zato je bil sistem SFT premalo odprt in družba SFT obenem ni sprejela enakovrednih 
jamstev, ki jih je ponujal drugi sistem. Zato agencije brez podružnice na Nizozemskem niso 
mogle zaposlovati osebja pri agencijah, registriranih pri družbi SFT, kar je tuje agencije 
spravilo v slabši položaj v primerjavi z agencijami, ki imajo sedež na Nizozemskem. 
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Švedska 
ADSL 
Organ za konkurenco je decembra 2004 stockholmskemu mestnemu sodišču predložil vlogo 
za poziv pred sodišče v zvezi s prvotnim nacionalnim telefonskim operaterjem. Po mnenju 
organa za konkurenco je družba zlorabila prevladujoči položaj z omejevanjem konkurence na 
švedskem trgu za storitve ADSL. Družba ima v lasti fiksno javno telefonsko omrežje, ki 
obsega vsa gospodinjstva v državi. Svoje omrežje uporablja za prodajo lastnih 
telekomunikacijskih storitev strankam, vendar ponuja dostop do omrežja tudi drugim 
operaterjem. 
 
Zaradi več pritožb drugih operaterjev telefonije je organ za konkurenco preiskal položaj na 
trgu in ugotovil, da so morali konkurenti družbe zniževati marže. To je pomenilo, da marža 
(razlika med ceno na drobno in na debelo) ni zadostna za delovanje na prodajnem trgu. Marža 
med ceno na drobno in na debelo ni pokrila naraščajočih stroškov družbe za prodajo na 
drobno.  
 
Po mnenju organa za konkurenco je družba zlorabila prevladujoč položaj na trgu na debelo z 
namenom krepitve svojega položaja na prodajnem trgu. To je oviralo konkurenco na trgu. 
Organ za konkurenco je ugotovil, da je družba zlorabljala prevladujoč položaj od aprila 2000 
do vključno januarja 2003. Organ je od sodišča zahteval uvedbo denarne kazni v višini 144 
milijonov SEK.  
 
Storitve pomoči na cesti 
Organ za konkurenco je oktobra 2004 na stockholmskem mestnem sodišču predložil vlogo za 
poziv na sodišče v zvezi z matično družbo (neprofitnim združenjem) in njeno hčerinsko 
družbo v popolni lasti v dejavnosti storitve pomoči na cesti. Člani neprofitnega združenja so 
družbe, ki izvajajo dejavnost pomoči na cesti. Združenje samo ne izvaja nobene dejavnosti 
pomoči na cesti. Člani neprofitnega združenja se z včlanitvijo zavežejo k podpisu sporazuma 
o sodelovanju s hčerinsko družbo v popolni lasti. Razlog za predložitev vloge za poziv je bil, 
da sta matična družba in njena hčerinska družba v popolni lasti v odločitvi združenja podjetij 
novembra 2000 namerno ali iz malomarnosti kršili prepovedi iz člena 6 švedskega Zakona o 
konkurenci in člen 81(1) Pogodbe ES s tem, ko sta se sporazumeli o ali vsekakor priporočili 
cene za nekatere storitve pomoči na cesti v obdobju od 1. januarja 2001 do 31. decembra 
2001.   
 
Družbe za pomoč na cesti, ki so člani neprofitnega združenja, se obravnavajo kot konkurenti, 
saj so dejavne na isti stopnji trgovine. Zato je sporazum o cenah horizontalni sporazum o 
cenah. Neprofitno združenje in njegova hčerinska družba v popolni lasti sta bila z vidika 
zakonodaje o konkurenci obravnavana kot povezana gospodarska enota. Organ za konkurenco 
je zaradi prepovedanega sodelovanja na področju cen od sodišča zahteval uvedbo denarnih 
kazni v višini 20 000 SEK za neprofitno združenje in en milijon SEK za njegovo hčerinsko 
družbo v popolni lasti. 
 
Bitumen I 
Organ za konkurenco je decembra 2004 na stockholmskem mestnem sodišču predložil vlogo 
za poziv na sodišče v zvezi z dvema naftnima družbama zaradi prepovedanega sodelovanja na 
trgu bitumena (vezivno sredstvo za asfalt). Sodelovanje med družbama se je začelo leta 1999, 
ko je ena od njiju poskušala vstopiti na švedski trg bitumena, na katerem ima prevladujoč 
položaj druga družba. Vstopna družba ni imela potrebe po konkuriranju v cenah in drugih 
dejavnikih, saj je imela sklenjenega sporazuma z drugo družbo. Po sporazumu je družba 



 

 42

vstopni družbi jamčila določeno količino prodaje in strank. Zato cenovne konkurence na trgu 
ni bilo, družbi pa sta lahko vztrajali pri cenah.  
 
Poleg domnevnega sodelovanja v nezakonitem kartelu je organ za konkurenco eno od naftnih 
družb obdolžil zlorabe prevladujočega položaja na trgu zaradi uporabe pogojev poslovanja, ki 
so diskriminatorni do drugih družb in tako omejujejo vstop na trg.  Organ za konkurenco je od 
sodišča zahteval uvedbo denarne kazni v skupnem znesku 394 milijona SEK; od tega naj bi 
ena družba plačala 205 milijonov SEK in druga 189 milijonov SEK  
 
Bitumen II 
Švedski organ za konkurenco je oktobra 2004 v odločitvi sprejel zaveze strank v primeru v 
zvezi s kršitvijo, ki je bila povezana s klavzulo iz najemniškega sporazuma iz leta 1997 med 
strankami v zvezi z največjim sistemom za skladiščenje bitumna na Švedskem. Skladišče v 
švedskem mestu je do leta 1997 uporabljalo več naftnih družb. V času najemniškega 
sporazuma med strankami so druge naftna družbe izrazile interes za najem skladišča bitumna 
na ustreznem območju.  
 
Zaradi klavzule skladišče z največjo količino prodaje na Švedskem v razumnem časovnem 
obdobju ni bilo na razpolago dejanskim in potencialnim konkurentom. Klavzula je zato 
ovirala potencialna podjetja, ki so želela vstopiti na trg, in možnosti za uveljavljene 
konkurente, da se na trgu razširijo. Sporazum se je zato obravnaval kot kršitev členov 81 in 82 
Pogodbe ES. Učinek kršitve je bilo mogoče zaznati na vseh upoštevanih trgih, v glavnem 
zaradi tržnih deležev strank na njihovih zadevnih trgih. 
 
Švedski organ za konkurenco je ugotovil, da omejevanje konkurence vpliva na trgovino med 
državami članicami, saj je bitumen primeren za trgovino med državami članicami, prodaja 
proizvoda je znatna, stranke imajo pomembne tržne deleže in sporazum preprečuje dostop do 
najpomembnejšega skladišča bitumena na Švedskem. Zaradi pomembnosti sistema 
skladiščenja je zloraba vplivala na bistven del skupnega trga v skladu s členom 82 Pogodbe 
ES. Zato je švedski organ za konkurenco ugotovil, da se uporabljata člena 81 in 82 Pogodbe 
ES.  
 
Po prejetju izjave o ugovorih so stranke umaknile pogoj iz klavzule in ga zamenjale z novim 
pogojem. Organ je v skladu s členom 23 švedskega Zakona o konkurenci sprejel to zavezo 
strank. 
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2. Uporaba pravil konkurence ES s strani nacionalnih sodišč  

Organi za konkurenco Češke, Estonije, Grčije, Irske, Italije, Cipra, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Portugalske, Slovenije, Slovaške in Finske 
niso poročali o nobenih odločitvah njihovih sodišč, ki uporabljajo pravila konkurence ES. O 
odločitvah te narave so poročali organi za konkurenco naslednjih držav članic:  

Belgija 
1. Sodba bruseljskega pritožbenega sodišča z dne 28. septembra 2004 (Lodiso proti 

SPRLU Monde) 
Po členu 42 bis Zakona o varstvu gospodarske konkurence, kot je bil usklajen 1. julija 1999, v 
katerem je poravnava spora odvisna od zakonitosti konkurenčne prakse, mora sodišče, ki mu 
je bil primer predložen, izreči sodbo in zadevo predati pritožbenemu sodišču v Bruslju. 
 
V svoji sodbi z dne 28. septembra 2004 je bruseljsko pritožbeno sodišče sprejelo sklep o 
sklicevanju na predhodno odločitev, ki jo je predložilo sodišče prve stopnje v Tournaiju 
(Hainaut). 
 
Vprašanje, ki ga je postavilo sodišče prve stopnje, je bilo naslednje: „Ali sta Etični standard 
št. 2 Združenja arhitektov in zlasti člen 4 tega zakona v nasprotju s členoma 81 in 82 
Amsterdamske pogodbe (pred tem člena 85 in 86 Rimske pogodbe) in z določbami Zakona z 
dne 1. julija 1999 o varstvu gospodarske konkurence in jih je zato treba obravnavati kot 
avtomatično nične?“ 
 
To vprašanje se je pojavilo v sporu med arhitektom in družbo SPRLU Monde (Monde) o 
plačilu pristojbin arhitektov. Svet Združenja arhitektov je določil minimalno lestvico, ki se 
priporoča za pristojbine arhitektov. Lestvica se imenuje „Etični standard št. 2“. Pogodba o 
delu, ki ga mora arhitekt opraviti, je vključevala številne določbe, ki se nanašajo na Etični 
standard št. 2. Družba Monde je trdila, da je Etični standard št. 2 in zato sporazum med to 
družbo ničen in neveljaven. 
 
Komisija je v svoji odločitvi z dne 24. junija 2004 ugotovila, da je „od 12. julija 1967 do 21. 
novembra 2003 belgijsko Združenje arhitektov kršilo člen 81(1) Pogodbe s tem, ko je v 
odločitvi z dne 12. julija 1967, spremenjeni leta 1978 in 2002, sprejelo in dalo na razpolago 
lestvico minimalnih pristojbin, imenovano Etični standard št. 2“. Združenju arhitektov je bila 
izrečena kazen 100 000 EUR.  
 
Posledično je z vidika te odločitve in v odgovoru na vprašanje, ki je bilo postavljeno v zvezi s 
pristojnostjo za predhodno odločanje, pritožbeno sodišče menilo (v odsotnosti katere koli 
pritožbe proti Odločbi Komisije), da je Etični standard št. 2 avtomatično ničen v skladu s 
členom 81 ES. 
 

2. N.V. MSA v Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Vloga za začasne ukrepe 
V okviru prvega pododstavka člena 35(1) APEC7 je treba izpolniti naslednje zahteve, da se 
predsedniku omogoči sprejetje začasnih ukrepov, ki naj bi začasno ustavili prakse, ki 
omejujejo konkurenco: 

                                                 
7 APEC: Zakon o varstvu gospodarske konkurence, kot je bil usklajen 1. 7. 1999. 
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• obstoj pritožbe, tako da je praksa, ki omejuje konkurenco, predmet preiskave. Prav 
tako mora obstajati neposredni in takojšen interes na strani stranke vlagateljice;  

• očiten obstoj prepovedane prakse, ki omejuje konkurenco, v tem primeru 
protikonkurenčni sporazum, ki krši člen 2 APEC; 

• nujna potreba, da se odpravi položaj, ki bi lahko vodil v resno, neizbežno in 
nepopravljivo škodo za družbe, katerih interesi so pod vplivom prakse, ali škodil 
splošnim gospodarskim interesom. 

 
N.V. MSA je družba, ki deluje na področju oglaševanja in odnosov z javnostjo, vključno z 
organizacijo trgovskih sejmov. Dvakrat na leto organizira „Mednarodni sejem umetnosti in 
starin“, enega v Knokkeju avgusta in drugega v Brugesu konec oktobra in v začetku 
novembra. Kraljeva bratovščina flamskih trgovcev s starinami je trgovsko združenje, ki 
organizira sejme s starinami v Knokkeju in Ghentu. Ko se bratovščina odloči, da bo končala 
svoje sejme s starinami v Knokkeju, svojim članom prepoveduje sodelovanje na katerem koli 
sejmu v Knokkeju ali Brugesu, ki ga ne organizira bratovščina. Družba MSA je proti temu 24. 
junija 1998 vložila pritožbo pri Svetu za konkurenco in od predsednika Sveta za konkurenco 
zahtevala sprejetje začasnih ukrepov.  
 
Odločitev št. 2002-V/M-38 z dne 28. maja 2002 predsednika Sveta za konkurenco o sprejetju 
začasnih ukrepov, ki jih je zahtevala družba N.V. MSA/Bratovščina flamskih trgovcev s 
starinami 
Od predsednika Sveta za konkurenco se je zahtevalo, da bratovščini kot začasni ukrep odredi 
začasno razveljavitev njene odločitve, ki uvaja prepoved, in da o tej ustavitvi obvesti tudi 
svoje člane. Predsednik Sveta za konkurenco je menil, da je pritožba, ki jo je vložila družba 
N.V. MSA, dovolj podrobna in je dovolj jasno opisala pomembno konkurenčno prakso, in je, 
v nasprotju s tem, kar je Služba za konkurenco trdila v svojem mnenju, v odločitvi z dne 27. 
maja 2002 izjavil, da je vloga za sprejetje začasnih ukrepov dopustna. Pred odločitvijo o 
upravičenosti vloge je bil primer predan Službi za konkurenco v nadaljnjo preiskavo. Zato se 
je odredilo, da je treba izdelati dodatno preiskovalno poročilo o vlogi za začasne ukrepe in 
zlasti, da je treba dodatno raziskati naslednja dva pogoja: 
- obstoj jasne kršitve APEC; 
- obstoj položaja, ki bi lahko vodil v resno, neizbežno in nepopravljivo škodo za družbo, 
na interese katere je vplivalo tako ravnanje, ali ki bi škodil splošnemu gospodarskemu 
interesu in ki ga je bilo treba nujno preprečiti. 
 
Odločitev št. 2002-V/M-95 z dne 24. decembra 2002 predsednika Sveta za konkurenco o 
sprejetju začasnih ukrepov, ki jih je zahtevala družba N.V. MSA/Bratovščina flamskih 
trgovcev s starinami 
Dne 24.decembra 2002 je predsednik v zvezi z obstojem jasne kršitve APEC odločil, da je 
bratovščina združenje podjetij in da je njegove odločitve treba obravnavati kot odločitve, ki 
jih je sprejelo združenje podjetij v smislu člena 2(1) APEC. Ustrezne odločitve so se 
obravnavale kot protikonkurenčne, saj je bilo članom prepovedano sodelovati na sejmih, ki jih 
je organizirala družba N.V. MSA. Kar zadeva drugi pogoj, je predsednik sklenil, da je škoda 
resna, neizbežna in nepopravljiva, da je škoda jasno povezana s prakso, proti kateri je bila 
vložena tožba, in da je izpolnjena tudi zahteva po nujnosti. Predsednik Sveta za konkurenco je 
v skladu s tem izjavil, da je vloga za sprejetje začasnih ukrepov dobro utemeljena, in odredil, 
da se odločitev Bratovščine flamskih trgovcev s starinami začasno razveljavi. Poleg tega je 
bilo bratovščini ukazano, da s priporočenim pismom vse svoje člane seznani z odločitvijo 
Sveta za konkurenco in da operativni del sodbe objavi na spletni strani bratovščine. 
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Bruseljsko pritožbeno sodišče, sodba z dne 29. septembra 2004 
Bratovščina je vložila pritožbo proti odločitvam, ki jih je predsednik Sveta za konkurenco 
sprejel 27. maja 2002 in 24. decembra 2002, v zvezi z začasnimi ukrepi na podlagi člena 35 
APEC. Ker sta bili obe odločitvi navedeni v isti vlogi glede sprejetja začasnih ukrepov, je 
Sodišče svojo odločitev podalo v eni sami sodbi. 

Pritožba proti odločitvi z dne 27. maja 2002 v zvezi z začasnimi ukrepi na podlagi 
člena 35 APEC je bila razglašena kot nedopustna, ker bratovščina ni mogla dokazati, da je bil 
priziv vročen drugim strankam. 

Pritožba proti odločitvi z dne 24. decembra 2002, prav tako v zvezi z začasnimi ukrepi 
na podlagi člena 35 APEC, pa je bila razglašena kot dopustna.  

Bruseljsko pritožbeno sodišče izvaja polno pristojnost, kadar izreka sodbe o pritožbah 
proti odločitvam, ki jih je sprejel Svet za konkurenco ali njegov predsednik. Vendar to ne 
pomeni nujno, da Svet za konkurenco ali njegov predsednik primer dokončno izgubi.  
 Bratovščina je v svoji pritožbi trdila, da je bila prepoved, kateri se nasprotuje, 
umaknjena na splošni skupščini 7. decembra 1999, ampak da v zvezi s tem v zapisniku 
sestanka ni bilo mogoče najti nobene eksplicitne odločitve.  

Sodišče je sklenilo, da je predsednik ravnal pravilno, ko je odločil, da je prepoved 
očitno kršitev prepovedi kartelov iz člena 2 APEC. Vendar je Sodišče opozorilo, da je treba 
od izdaje sporne odločitve upoštevati prvi stavek člena 3(2) Uredbe št. 1/2003, ki pravi: 
 „Uporaba nacionalne zakonodaje o konkurenci ne sme voditi k prepovedi sporazumov, 
odločitev združenj podjetij ali usklajenih ravnanj, ki lahko vplivajo na trgovino med državami 
članicami, ampak ne omejujejo konkurence v smislu člena 81(1) Pogodbe, ki izpolnjujejo 
pogoje člena 81(3) Pogodbe ali ki jih zajema Uredba o uporabi člena 81(3) Pogodbe“.  

Z drugimi besedami, pritožbeno sodišče je menilo, da uporaba belgijske nacionalne 
zakonodaje ne sme voditi v prepoved odločitev združenj podjetij, ki so dovoljena po evropski 
zakonodaji. Če sporna odločitev bratovščine ne pade v prepoved kartelov iz člena 81 Pogodbe 
ES, očitna kršitev člena 2 APEC, po mnenju Sodišča, ne sme biti prepovedana, predpisani 
ukrepi pa se ne smejo ohraniti.  

Sodišče je nato preučilo, ali sporna odločitev pade pod člen 81 Pogodbe ES, in 
odločilo, da ni mogoče domnevati, da je učinek sporne prepovedi na konkurenco znotraj 
Skupnosti znaten. Sodišče je menilo, da sporna prepoved zato ni odločitev združenja podjetij, 
ki je prepovedana s členom 81(1) Pogodbe ES. 

Ker nacionalna zakonodaja o konkurenci ne sme prepovedati nečesa, ki ni v nasprotju 
s členom 81 Pogodbe ES, je Sodišče odločilo, da se sporna odločitev predsednika ne sme 
ohraniti.   

Pritožbeno sodišče je pritožbo zoper odločitev predsednika Sveta za konkurenco z dne 
27. maja 2002 razglasilo za nedopustno. Pritožba proti odločitvi predsednika Sveta za 
konkurenco z dne 24. decembra 2002 je bila razglašena kot dopustna in dobro utemeljena. 
 
3. Sodba bruseljskega pritožbenega sodišča z dne 29. septembra 2004 (Gema Plastics v 
V.Z.W.  , V.Z.W. Belgisch Instituut voor Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, 
N.V. Martens Plastics, N.V. Pipelife Belgium in N.V. Wavin Belgium). 

 
V svoji sodbi z dne 29. septembra 2004 je bruseljsko pritožbeno sodišče odločalo o 
dopustnosti zahteve po začasnih ukrepih, ki jo je družba Gema Plastics vložila pri belgijskem 
organu za konkurenco.  

 
Zahtevek je bil usmerjen proti novi belgijski „Uredbi za uporabo oznake Benor (TR 1401)“, 
ki določa minimalno globino, pri kateri morajo biti vstavljeni kanalizacijski elementi PVC, da 
bi se lahko uporabljala oznaka „Benor“. Ta belgijski standard pa določa večjo globino kot 
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evropski standard („EN 1401-1 in NBN EN 1401-1“). Po mnenju družbe Gema Plastics je 
namen belgijskega standarda odpraviti konkurenco proizvajalcev in dobaviteljev sestavnih 
delov na belgijskem trgu, katerim sestavnih delov ni treba vstaviti na takšni globini, in zato 
krši člen 2(1) belgijskega zveznega Zakona o varstvu konkurence podjetij in člena 81(1) 
Pogodbe ES. Predsednik belgijskega organa za konkurenco je odločil, da je vloga za začasne 
ukrepe nedopustna, saj vlagatelj ni izpolnil nujnega pogoja, tj. da bi moral imeti neposreden in 
resničen interes v smislu člena 35 belgijskega Zakona o varstvu konkurence podjetij. 
Pritožbeno sodišče pa je odločilo, da je predsednik organa za konkurenco uporabljal preveč 
omejevalno definicijo in da je družba Gema dejansko imela neposreden in resničen interes. 
Vendar nujni pogoji – da mora primer zajemati resno, neposredno in nepopravljivo škodo in 
zahtevati takojšnji ukrep – niso bili izpolnjeni.  Pritožbeno sodišče je zato odločilo, da je 
vloga za uvedbo začasnih ukrepov dopustna, vendar neutemeljena.  

 
4. Trgovinsko sodišče v Monsu, sodba z dne 23. decembra 2004, S.P.R.L. Lust Automobiles 
proti DaimlerChrysler A.G. Stuttgart in S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), neodvisni preprodajalec avtomobilov Mercedes, je 
začel postopek proti družbama DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) in S.A. 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg (DCBL) zaradi kršitve zakonodaje Skupnosti o 
konkurenci. 
 
Družba Lust je DCBL in DCAG obtožila omejevanja: 
 
(1) vzporednega uvoza, zlasti s preprečevanjem, da bi tuji trgovci družbo Lust oskrbovali 
z avtomobili Mercedes, 
 
(2) prodaje prek pooblaščenega posrednika, zlasti z izvajanjem pritiska na trgovca 
avtomobilov Mercedes v Charleroi, Car & Truck Charleroi, da ukine naročila, kjer je družba 
Lust delovala samo kot zastopnik za končno stranko.  
 
V zvezi z omejevanjem vzporednega uvoza, čeprav je bila prodaja pooblaščenega distributerja 
nepooblaščenemu preprodajalcu prepovedana v okviru pogodb o distribuciji med 
nacionalnimi podružnicami DCAG in trgovci oziroma zastopniki v različnih državah 
Evropske unije, je trgovinsko sodišče v Monsu ugotovilo, da to vrsto klavzule dovoljujejo tri 
uredbe EU v zvezi z distribucijo motornih vozil (Uredba št. 123/85 – člen 3(10), Uredba št. 
1475/95 – člen 3(10) in Uredba št. 1400/2002 – člen 4(1)(b)(iii)) in je zato ta klavzula v 
skladu z zakonodajo Skupnosti. 
 
Kar zadeva omejitev prodaje prek pooblaščenega posrednika, je sodišče od družbe 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg zahtevalo izvod trenutno veljavnega sporazuma o 
zastopstvu, podpisanega z belgijskimi trgovci, ki sodijo v mrežo Mercedes, ki ga morajo 
spremljati vsi dokumenti ali sredstva, ki določajo datum začetka veljavnosti tega sporazuma 
in dejstvo, da je učinkovito zavezujoč za trgovce, ter odredilo zaslišanje prič, da se ugotovi, 
ali: 
 
„je družba S.A. Car & Truck Charleroi razveljavila naročila 1168 in 1169 z dne 29. maja 2000 
po navodilih družb DaimlerChrysler Belgium Luxembourg in/ali DaimlerChrysler A.G. 
Stuttgard ali na podlagi okrožnic oziroma pisnih navodilih, ki sta jih ti družbi izdali“. 
 

Danska 
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Dansko pritožbeno sodišče za konkurenco je 18. avgusta 2004 sprejelo sodbo, s katero je bila 
razveljavljena odločitev danskega Sveta za konkurenco z dne 24. septembra 2003 v primeru, 
ki je zadeval dansko knjižno združenje.  Razveljavljena odločitev danskega sveta za 
konkurenco je sklenila, da je dansko književno združenje kršilo člen 81 Pogodbe ES, saj v 
danski knjižni industriji uveljavlja trgovinski sporazum, ki prodajalcem knjig v drugih 
državah preprečuje prodajo danskih knjig strankam na Danskem, ne da bi se prilagodili 
fiksnim cenam na Danskem.   
 
Danska in druge članice znotraj EU imajo fiksne cene knjig (na podlagi sporazuma ali na 
podlagi zakonodaje), medtem ko imajo druge države proste cene. Ta položaj povzroča 
določene težave trgovini med državami s fiksnimi cenami knjig in državami s prostimi 
cenami.  
 
Danski svet za konkurenco je odločil, da je glede prakse v zakonodaji ES določene cene v 
trgovini s knjigami znotraj EU mogoče sprejeti, kadar pogodbenica, ki zahteva skladnost 
fiksnih cen, lahko dokaže, da je naknadni ponovni uvoz motiviran izključno z ukano sistema 
fiksnih cen. Zato je danski svet za konkurenco sklenil, da je splošno uveljavljanje fiksnih cen 
s ponovnim uvozom v nasprotju s členom 81  Pogodbe ES.  
 
V pritožbenem primeru je dansko pritožbeno sodišče za konkurenco svojo sodbo utemeljilo 
na pismu z dne 12. novembra 1998, ki ga je Komisija poslala ministrom za kulturo EU v zvezi 
s stališči Komisije do usklajenosti med členom 81 Pogodbe ES in nacionalnih sistemov 
fiksnih cen knjig znotraj EU. Dansko pritožbeno sodišče za konkurenco je odločilo, da na 
podlagi tega pisma danski sporazum o fiksnih cenah knjig ni imel znatnega vpliva na trgovino 
med državami članicami in da v skladu s tem za sporazum ne velja člen 81 Pogodbe ES. Zato 
je dansko pritožbeno sodišče za konkurenco sprejelo sodbo, s katero je bila odločitev 
danskega sveta za konkurenco razveljavljena. 
 

Nemčija 
Regionalno sodišče v Berlinu,13. 1. 2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Ni razveljavitve sporazumov o distribuciji bencinskim servisom na podlagi protikonkurenčne 
dolgoročne ekskluzivnosti; kot pogodbe o trgovskem zastopanju ne sodijo pod člen 81 ES; 
zaradi pomanjkanja kakršne koli omejitve konkurence po členu 18 Zakona o omejevanju 
konkurence, stara različica, jih člen 34 Zakona o omejevanju konkurence, stara različica, ne 
pokriva.   
(člen 81 Pogodbe ES; člena 134 in 138 Civilnega zakonika) 
 
Regionalno sodišče v Mainzu, 15. 1. 2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Ni dopustna nobena odškodninska tožba zaradi plačila pretiranih cen za vitamine zaradi 
sodelovanja tožene stranke v svetovnem vitaminskem kartelu, kot je ugotovila Komisija, kar 
je zavezujoče tudi za sodišče, ker stranka, tožnik, ni vključen v obseg varstva prepovedi 
kartela iz členov 1 in 33 Zakona o omejevanju konkurence ter člena 823(2) Civilnega 
zakonika, beri v povezavi s členom 81 Pogodbe ES, zaradi pomanjkanja „ciljnosti“ cenovnega 
kartela.  
(člen 81 Pogodbe ES; člena 1 in 33 Zakona o omejevanju konkurence, člen 823(2) Civilnega 
zakonika) 
 
Višje regionalno sodišče v Berlinu, 15. 1. 2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03  
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Prevladujoči položaj operaterja omrežja mobilne telefonije na trgu za dokončanje klicev v 
fiksnem omrežju svojega mobilnega telefonskega omrežja; ni zlorabe zaradi dejstva, da tožnik 
toženi stranki preprečuje uporabo SIM-kartic in vzpostavljanje mobilnih telefonskih povezav, 
ker tožnik uporablja SIM-kartice za komercialno preusmeritev klicev s fiksnega omrežja 
(tveganje za integriteto omrežja). 
(člena 19 in 20 Zakona o omejevanju konkurence, člen 82(1)(2)(b) in (c) ES, člen 1 Zakona o 
telekomunikacijah (UWG)) 
 
Regionalno sodišče v Mainzu, 15. 1. 2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03  
Ni dopustna nobena odškodninska tožba zaradi plačila pretiranih cen za vitamine zaradi 
sodelovanja tožene stranke v svetovnem vitaminskem kartelu, kot je ugotovila Komisija, kar 
je zavezujoče tudi za sodišče, ker stranka, tožnik, ni vključen v obseg varstva prepovedi 
kartela iz členov 1 in 33 Zakona o omejevanju konkurence ter člena 823(2) Civilnega 
zakonika, beri v povezavi s členom 81 ES, zaradi pomanjkanja „ciljnosti“ cenovnega kartela.  
(člen 81 Pogodbe ES; člena 1 in 33 Zakona o omejevanju konkurence, člen 823(2) Civilnega 
zakonika) 
 
Višje regionalno sodišče v Berlinu, 15. 1. 2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Ni dopustna nobena odškodninska tožba proti operaterju omrežja mobilne telefonije, ki bi ga 
prisilila, da omogoči uporabo svojega omrežja drugim podjetjem za dokončanje klicev s 
fiksnega omrežja prek GSM-portalov, če želijo ta podjetja postati dejavna, ne na nabavnem ali 
prodajnem trgu, ampak na trgu samem (točka 4 člena 19(4) Zakona o omejevanju 
konkurence); prav tako zavrnitev dostopa do omrežja ne predstavlja diskriminacije ali ovire, 
saj omejitev ni čezmerna.   
(člen 19(4) točka 4 Zakona o omejevanju konkurence, člen 19(1) in (4) točka 1 Zakona o 
omejevanju konkurence, člen 82 Pogodbe ES, člen 1 Zakona o omejevanju konkurence) 
 
Višje regionalno sodišče v Berlinu,22. 1. 2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Sodni postopek, po katerem naj bi končanje sporazuma o pooblaščenem trgovcu Chrysler 
Automobile s strani tožene stranke z dne 31. decembra 2002, ki je bil sklenjen med 
strankama, prenehalo veljati zaradi zlorabe pravic; ni pravice do nadaljnje dobave 
Chryslerjevih motornih vozil in delov; v zvezi s podaljšanjem uporabe z navzkrižno pritožbo: 
ugotovitev, da je prenehanje sporazuma z dne 31. decembra 2002 neveljavno in ne krši niti 
prepovedi diskriminacije iz člena 20(1) in (2) Zakona o prepovedi omejevanja konkurence 
(GWB) niti člena 81(1) ES (pomanjkanje znatnega učinka).  
(člen 20(1) in (2), prvi stavek, GWB; člen 81(1), (2) in (3) Pogodbe ES; člen 5(2), točka 2, 
Uredbe (ES) št. 1475/95; člen 10 Uredbe (ES) št. 1400/2002; člena 242 in 315(3), drugi 
stavek, drugi glavni stavek, Civilni zakonik; člen 9 Zakon o splošnih pogojih prodaje). 
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu,27. 1. 2004, W (Kart) 9/01, P-243/01  
Zavrnitev vloge za zakonito pomoč v odškodninski tožbi in za določitev ravni odškodnine za 
portikonkurenčni bojkot in neprimerno visokih prodajnih cen za opeke na podlagi 
neizpolnjevanja zahtev točke 2 člena 116(1) Zakona o pravdnem postopku. 
(člena 81 in 82 Pogodbe ES; člena 823(2) in 249 Civilnega zakonika; člen 116(1) točka 2 
Zakona o pravdnem postopku) 
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Višje regionalno sodišče v Karlsruheju, 28. 1. 2004, 6 U 183/03, P-54/04  
Vloga za izjavo nedopustna, poleg tega ni odškodnine za nasprotno stran trga vitaminskemu 
kartelu, ker ni bilo škode (primerjava med hipotetično profitno maržo in dejansko profitno 
maržo in ne primerjava med hipotetično nabavno ceno in dejansko nabavno ceno).  
(člen 33 GWB, člen 81 Pogodbe ES, člen 823(2) Civilnega zakonika) 
 
Zvezno sodišče, 10. 2. 2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Postopek odobritve uradnega plačila (za telekomunikacijske povezave) ne izključuje dejanske 
možnosti podjetja, da predloži tarifo, s katero zlorablja svoj prevladujoči položaj in za ta 
namen prejme odobritev, ker zlorabe ne pokriva postopek preverjanja (obiter dictum). 
(člen 86 EGS (člen 82 Pogodbe ES); členi 24, 25, 35 in 39 Zakonodaje o telekomunikacijah) 
 
Višje regionalno sodišče v Münchnu, 26. 2. 2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Veljavnost prenehanja sporazuma o zastopstvu s tožnikom s strani tožene stranke dne 30. 
septembra 2003 na podlagi začetka veljavnosti nove Uredbe Skupnosti o avtomobilski 
skupinski izjemi 1400/2002 z dne 31. oktobra 2003 in iz tega izhajajoča potreba tožene 
stranke, da prestrukturira svoje distribucijsko omrežje po Nemčiji in Evropi. (Dovoljenje za 
pritožbo odobreno).  
(Uredba Skupnosti o avtomobilski skupinski izjemi 1400/2002; člen 307 Civilnega zakonika) 
 
Višje regionalno sodišče v Münchnu, 26. 2. 2004, U (K) 5664/03, P-295/03  
Veljavnost prenehanja sporazuma o zastopstvu s tožnikom s strani tožene stranke dne 30. 
septembra 2003 na podlagi začetka veljavnosti nove Uredbe Skupnosti o avtomobilski 
skupinski izjemi 1400/2002 z dne 31. oktobra 2003 in iz tega izhajajoča potreba tožene 
stranke, da prestrukturira svoje distribucijsko omrežje po Nemčiji in Evropi.  
(Uredba Skupnosti o avtomobilski skupinski izjemi 1400/2002)  
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 3. 3. 2004,U (Kart) 32/99, P-21/99  
Sodni postopek za razkritje, koliko pošiljk, naslovljenih na nemške prejemnike, ter kakšnega 
formata, teže in vsebine so izročili ali vplivali na njihovo izročitev nizozemskemu poštnemu 
uradu leta 1997; zlasti nobena izključitev tega sodnega postopka na podlagi zlorabe 
prevladujočega položaja tožnika. 
(člen 25(3), prvi in drugi stavek, stara Univerzalna poštna konvencija; členi 86, 90 in 59 ES, 
stara različica; člen 242 Civilnega zakonika) 
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 24. 3. 2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03  
Prevladujoč položaj operaterja omrežja mobilne telefonije na trgu za dokončanje klicev v 
fiksnem omrežju svojega mobilnega telefonskega omrežja; ni zlorabe zaradi dejstva, da tožnik 
toženi stranki preprečuje uporabo SIM-kartic in vzpostavljanje mobilnih radijskih povezav, 
ker tožnik uporablja SIM-kartice za komercialno preusmeritev klicev s fiksnega omrežja 
(tveganje za integriteto omrežja).  
(člena 19 in 20 GWB, člen 82(1) in (2)(b) in (c) Pogodbe ES, člen 1 UWG) 
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 24. 3. 2004, U (Kart) 43/02, P-12/02  
Ni razveljavitve sporazumov o distribuciji bencinskim servisom na podlagi klavzule o 
dolgoročni ekskluzivnosti, kolikor člen 85(1) EGS (= člen 81(1) Pogodbe ES) in člen 15 
GWB, stara različica (= člen 14 GWB, nova različica), ne velja za sporazum o bencinskih 
servisih kot pogodbi o trgovinskem zastopništvu in tožnik ni pokazal obstoja znatnega učinka 
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delitve trga v skladu s teorijo kumulativnega učinka; ni kršitve zahteve po pisni obliki iz člena 
34 GWB, stara različica.  
(člen 85 ES; člena 15 in 34 GWB, stara različica; člena 125 in 138 Civilnega zakonika) 
 
Zvezno sodišče, 30. 3. 2004, KZR 24/02, P-197/98 
Če trgovec na drobno popolnoma novih motornih vozil, ki ne sodi v sistem selektivne 
distribucije, ni sposoben na podlagi zavrnitve tujih pooblaščenih trgovcev dobavljati novih 
vozil trgovcem na drobno zunaj sistema, da izvršuje naročila svojih strank po novih 
avtomobilih, lahko ima pravico do odškodninske tožbe zaradi izgube dobička po členu 823(2) 
Civilnega zakonika, beri v povezavi s členom 81(1) Pogodbe ES, če v dejanskem trenutku 
učinki izvzetja prepovedi pooblaščenih trgovcev, ki dobavljajo nova vozila trgovcem na 
drobno zunaj sistema, iz prepovedi iz člena 81(1) Pogodbe ES niso veljali na podlagi člena 
6(1) Uredbe (ES) št. 1475/95.  
 
Enostransko „nezakonito ravnanje“ na strani proizvajalcev in trajni poziv k cenovni disciplini 
v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 1475/95 pomenita izgubo izjeme (samo) za obdobje, v 
katerem bi lahko sporno ravnanje vplivalo na pooblaščene trgovce, in samo za tiste 
sporazume o distribuciji, ki veljajo na ozemlju, na katerem nezakonito ravnanje izkrivlja 
konkurenco. Tako imenovanega nezakonitega ravnanja na strani njegovih tujih pooblaščenih 
trgovcev v skladu s členom 6(1), točke od 6 do 12, Uredbe (ES) št. 1475/95 ni mogoče 
avtomatično pripisati proizvajalcem.  
(člen 81 ES; Uredba (ES) 1475/95, člen 6(1)) 
 
Regionalno sodišče v Dortmundu,  1. 4. 2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Zahtevek za odškodnino, ki ga je vložil tožnik, ker je toženi stranki plačal pretirane cene za 
vitamine zaradi sodelovanja tožene stranke v kartelu vitaminov.  
(člen 81 Pogodbe ES; člena 1 in 33 GWB, člen 823(2) Civilnega zakonika) 
 
Regionalno sodišče v Kielu, 16. 4. 2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Veljavnost pogodbene klavzule v okviru zakonodaje o konkurenci, ki prepoveduje uporabo 
SIM-kartic v prenosnih sistemih, ki bi vplivale na povezave od ene tretje stranke do druge 
tretje stranke.   
(člena 19 in 20 GWB, člen 82(1) in (2)(b) in (c) Pogodbe ES, člen 1 Zakona o prepovedi 
nelojalne konkurence) 
 
Regionalno sodišče v Dortmundu, 16. 4. 2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Po poravnavi glavne tožbe ostaja še vprašanje stroškov: prepoved konkurence med partnerji, 
določena v partnerskem sporazumu, je z vidika zakonodaje o konkurenci nesporna za obdobje 
dveh let po odstopu partnerja od sporazuma.  
(člen 1 Zakona o prepovedi nelojalne konkurence (UWG), člen 1 GWB, člen 81 Pogodbe ES) 
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 21. 4. 2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Ni dopustna nobena tožba za odgovornost pred sklenitvijo pogodbe v zvezi s franšiznim 
sporazumom („Pizza Hut“), kolikor zaradi učinkovite izbire zakonodaje zakonodaja države 
Kansas, ZDA, velja za vse zahtevke tožnika; po členih 15 in 18 GWB, stara različica, ničnosti 
ni. Za kršitev Uredb o franšizah Zvezne komisije za trgovino ni odškodnine.  
(členi 11, 27, 29, 31 in 34 Uvodne zakonodaje Civilnega zakonika; členi 15, 18, 34 in 98 
GWB, stara različica; člen 85 Pogodbe ES, stara različica; člen 3 Uredbe 4087/88) 
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Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 21. 4. 2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Ni ničnosti franšiznega sporazuma („Pizza Hut“) zaradi kršitve nemške ali evropske 
zakonodaje o konkurenci; ni dopustna nobena tožba, ker je izbira zakonodaje učinkovita in 
zakonodaja Anglije/Walesa velja za vse zahtevke. 
(členi 11, 27, 29, 31 in 34 Uvodne zakonodaje Civilnega zakonika; členi 15, 18, 34 in 98 
GWB, stara različica; člen 85 Pogodbe ES, stara različica; člen 3 Uredbe 4087/88) 
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 21. 4. 2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Veljavnost franšiznega sporazuma („Pizza Hut“), ker zakonodaja države Kansas, ZDA, velja 
za vse zahtevke, ki jih je podal tožnik. Za kršitev Uredb o franšizah Zvezne komisije za 
trgovino ni odškodnine. 
(členi 11, 27, 29, 31 in 34 Uvodne zakonodaje Civilnega zakonika; členi 15, 18, 34 in 98 
GWB, stara različica; člen 85 Pogodbe ES, stara različica; člen 3 Uredbe 4087/88)  
 
Višje regionalno sodišče v Münchnu, 22. 4. 2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Ni tožbe zaradi razkritja nekaterih SIM-kartic in zaradi preobrata v zavrnitvi vzpostavitve 
mobilnih telefonskih povezav, ker je uporaba prejetih SIM kartic v GSM-pretvornikih s 
pogodbo prepovedana.  
(členi 19, 20 in 33 GWB, člen (2)(b) in (c) Pogodbe ES, člen 1 UWG) 
 
Regionalno sodišče v Düsseldorfu, 28. 4. 2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Tožba, ki jo je vložil tožnik zaradi plačila telefonskih stroškov za dajanje na razpolago SIM-
kartic in za uporabo svojega omrežja mobilne telefonije; veljavnost izredne razveljavitve 
pogodb na področju mobilne telefonije s strani tožnika, ker tožena stranka uporablja SIM-
kartice v povezavi s portalom GSM za izvajanje zunanjih klicev v omrežju mobilne telefonije 
tožnika, kar je v nasprotju s pogodbo; ničnost ustrezne pogodbene omejitve uporabe ne 
obstaja.   
(člena 19 in 20 GWB, člen 82(1) in (2)(b) in (c) Pogodbe ES, člen 1 UWG) 
 
Regionalno sodišče v Ingolstadtu, 11. 5. 2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Prenehanje sporazuma o zastopstvu po sprejetju Uredbe št. 1400/2002 je veljavno, kjer 
obstaja ustrezna pogodbena klavzula (naključno: člen 81(1) ES, Uredba  št. 1400/2002) 
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 23. 6. 2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Prepoved ponudbe piva „Budweiser Budvar“ za neodvisno prodajo na določenem ozemlju 
strankam vlagatelja ali oglaševanja piva na podlagi izključne pravice distribucije do takrat, ko 
je dosežena končna odločitev o uvoznem sporazumu med strankami; ni znatnega učinka na 
trgovino med državami članicami.  
(člena 1 in 3 UWG, člen 81(1) Pogodbe ES) 
 
Zvezno sodišče, 13. 7. 2004, KZR 10/03, P-66/00 
O veljavnosti standardnih klavzul v sporazumu o zastopstvu za motorna vozila (promocija 
različnih blagovnih znamk, minimalne prodaje, jamstva, obvestila o odpovedi, prenehanje 
sporazuma).  
(člen 307 Civilnega zakonika; člena 81 Pogodbe ES, Uredba št. 1475/95, Uredba št. 
1400/2002)  
 
Višje regionalno sodišče v Stuttgartu, 22. 7. 2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Obveznost tožene stranke za plačilo odškodnine zaradi izgub, ki jih je utrpel tožnik zaradi 
pozne sklenitve podaljšanega sporazuma o delavnici po prilagoditvi distribucijskega sistema, 
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ki naj bi upošteval novo uredbo Skupnosti o skupinski izjemi na področju avtomobilizma; 
neenaka obravnava tožnika v primerjavi z drugimi delavnicami, s katerimi se je pogodbeno 
razmerje nadaljevalo.  
(členi 33 in 20(1) in (2) GWB; Uredba (ES) št. 1475/95; člen 81 Pogodbe ES) 
 
Regionalno sodišče v Stuttgartu, 3. 8. 2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Ni odškodninske tožbe zaradi kršitve pravice do ekskluzivne distribucije tožnika prek 
imenovanja nadaljnjega pooblaščenega trgovca, ker, po preteku veljavnosti Uredbe (ES) št. 
1475/1995, sporazum o ozemeljski zaščiti ni bil več izvzet iz prepovedi iz člena 81(1) 
Pogodbe ES. Vprašanje neveljavnosti klavzule o ekskluzivnosti zaradi začetka veljavnosti 
nove uredbe Skupnosti o skupinski izjemi na področju avtomobilizma.  
(člen 81 Pogodba ES, Uredba Skupnosti o skupinski izjemi na področju avtomobilizma št. 
1400/2002, Uredba Skupnosti o skupinski izjemi na področju avtomobilizma št. 1475/1995) 
 
Regionalno sodišče v Frankfurtu na Maini, 20. 8. 2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Tožnik ni upravičen do sklenitve pogodbe o ponujanju storitev s toženo stranko, tudi če tožnik 
izpolnjuje merila selektivne distribucije, ker je bilo toženi stranki dovoljeno odstopiti od 
pogodbe nasproti zastopništvu avtomobilov brez obvestila in ker je tožnikova dejavnost na 
področju trgovanja in delavnice s komercialnega vidika operativna enota.    
(člena 823(2) in 249 Civilnega zakonika, člen 81 ES, Uredba Skupnosti o skupinski izjemi na 
področju avtomobilizma št. 1400/2002, člena 20 in 33, prvi stavek, GWB) 
 
Regionalno sodišče v Münchenu, 7. 9. 2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Ni pravice do pridržanja tožene stranke zaradi denarnega zahtevka zaradi neaktiviranja SIM-
kartic.  
(člena 19 in 20 UWG, člen 82 ES; člen 1 UWG) 
 
Regionalno sodišče v Münchenu, 13. 9. 2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Ni pravice do pridržanja tožene stranke zaradi denarnega zahtevka zaradi neaktiviranja SIM-
kartic.  
(člena 19 in 20 UWG, člen 82 ES; člen 1 UWG) 
 
Regionalno sodišče v Potsdamu, 23. 9. 2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Obveznost tožene stranke v protiobtožbi, da prek tožnika v protiobtožbi razpolaga z 
rabljenimi gumami v obsegu, določenem v operativnem delu, in da izvede plačilo ter zagotovi 
informacije tožniku v protiobtožbi v obsegu, določenem v operativnem delu; pogodba, na 
kateri temeljijo zahtevki, ne krši člena 81(1) Pogodbe ES, ker v vsakem primeru nobeno 
omejevanje konkurence ni znatno.  
(člen 81(1) in (2) Pogodbe ES, člen 138 Civilnega zakonika, člen 134 Civilnega zakonika, 
beri v povezavi s členom 266 Kazenskega zakonika) 
 
Višje regionalno sodišče v Düsseldorfu, 27. 10. 2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Tožba s strani tožnika, ki naj bi toženo stranko prisilila v nakup vseh njegovih zahtev na 
področju piva; tožba zaradi razkritja informacij o pivu, ki je bilo kupljeno drugje; člen 81 
Pogodbe ES ne velja za sporazum o dobavi piva zaradi pomanjkanja znatnega omejevanja 
konkurence. 
(člen 81 (1) Pogodbe ES; člen 138(1) Civilnega zakonika) 
 
Regionalno sodišče v Leipzigu, 27. 10. 2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
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Odločitev v zvezi s stroški po sklenjeni poravnavi: tožba s strani tožnika zaradi prenehanja 
kršitve njegovega celovitega sistema selektivne distribucije prek nezakonite nabave novih 
motornih vozil za namen ponovne prodaje s strani tožene stranke.  
(člen 81 Pogodbe ES; Uredba št. 1400/2002; člena 19 in 20 GWB) 
 
Regionalno sodišče v Münchenu, 30. 11. 2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Ni pravice do pridržanja tožene stranke zaradi denarnega zahtevka zaradi neaktiviranja SIM-
kartic.  
(člena 19 in 20 GWB, člen 82 Pogodbe ES, člen 3 UWG; člen 33 Zakona o 
telekomunikacijah) 
 
Regionalno sodišče v Kölnu, 16. 12. 2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Ni tožbe zaradi aktiviranja SIM-kartic s strani tožene stranke; blokiranje je bilo dopustno, ker 
tožnik uporablja SIM-kartice v nasprotju s pogodbo v zvezi s portalom GSM, da bi tako 
podjetjem omogočil dokončanje telefonskih klicev v tožnikovem mobilnem telefonskem 
omrežju; ni tožbe zaradi uporabe SIM-kartic za komercialne telekomunikacijske storitve.  
(člena 19 in 20 Civilnega zakonika, člen 82 Pogodbe ES, člen 1 UWG) 
 
Regionalno sodišče v Kölnu, 16. 12. 2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Ni tožbe zaradi aktiviranja SIM-kartic s strani tožene stranke; blokiranje je bilo dopustno, ker 
tožnik uporablja SIM-kartice v nasprotju s pogodbo v zvezi s portalom GSM, da bi tako 
podjetjem omogočil dokončanje telefonskih klicev v tožnikovem mobilnem telefonskem 
omrežju; ni tožbe zaradi uporabe SIM-kartic za komercialne telekomunikacijske storitve.  
(člena 19 in 20 Civilnega zakonika, člen 82 Pogodbe ES, člen 1 UWG) 
 

Španija 
Sporna zadeva v sodnem postopku med naftnimi družbami in bencinskimi servisi so si bile 
podobne; v glavnem so bile osredotočene na možno neveljavnost dobavnih pogodb, ki so jih 
sodišča ocenila bodisi kot sporazume o naročilu (avtentična pogodba o zastopstvu) bodisi kot 
sporazume o ponovni prodaji (neavtentične pogodbe o zastopstvu), ki so lahko skladne s 
členom 81(1) (splošna prepoved), saj bi jih lahko opredelili kot izjemo prepovedi iz uredb o 
izjemi št. 1984/1983 z dne 22. junija 1983 in št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999, pri 
čemer se obe nanašata na uporabo sedanjega člena 81(3) Pogodbe ES za določene kategorije 
vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj.  
 
Štirje od teh postopkov so bili pritožbe zoper sodbe sodišč prve stopnje. Zadeva Automoción 
y Servicios La Safor, S.L. proti Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. je pritožba pred 
madridskim sodiščem prve stopnje št. 44, v kateri je tožnik navedel svoj namen, da se bo 
pritožil proti sodbi, ki je bila izrečena proti njemu. 
 
Sodba madridskega sodišča prve stopnje št. 44 z dne 10. junija 2004 o običajnem postopku 
965/2002/Automoción y Servicios La Safor S.L. v Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A 
Družba Automoción y Servicios La Safor S.L. je vložila pritožbo proti družbi Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A., v kateri je tožnik zahteval, da se jo obravnava kot 
ponovnega prodajalca v ožjem smislu. Sodišče je pritožbo zavrnilo, saj je menilo, da je 
pogodba „sporazum o naročilu“, tj. avtentična pogodba o zastopstvu. 
 
Sodbe oddelka 18 Višjega regionalnega sodišča v Madridu, št. 358/2004 z dne 7. junija 
2004/Melón, S.A. proti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A in št. 423/2004 z dne 
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23. junija 2004 /  Melón, S.A. in Estación de Servicio Ahigal, S.L. proti Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A o pritožbah št. 220/2003 in 486/2003.   
Pritožbe so bile del običajnih postopkov 895/2001 in 556/2001, ki jih je tožnik vložil na 
madridskem sodišču prve stopnje št. 8 oziroma št. 15. Začetne sodbe so zavrnile pritožbo 
družbe Melón, S.A., ki se je pritožila proti vsebini odločitve sodišča v obeh primerih. Višje 
sodišče je zavrnilo dve pritožbi bencinskih servisov, saj je menilo, da so pogodbe „sporazumi 
o naročilih“, tj. avtentičnih pogodbah o zastopstvu. V obeh sodbah je bilo družbi Melón. S.A. 
naloženo plačilo nastalih stroškov. 
 
Sodba oddelka 18 Višjega regionalnega sodišča v Madridu, št. 94/2004 z dne 2. junija 
2004/Caminas S.A. proti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.  
Ta sodba je bila izrečena na pritožbo št. 218/2003, ki jo je vložila družba Repsol v zvezi s 
postopkom za majhne zahtevke št. 53/2001, ki ga je pred sodiščem prve stopnje v Madridu št. 
20 družba Caminas S.A. vložila proti družbi Repsol.  Začetna sodba z dne 25. oktobra 2002 je 
podprla pritožbo, ki jo je vložila družba Caminas, S.A., ko je zadevne pogodbe po zakonu 
razglasilo za nične in neveljavne in družbi Repsol odredilo plačilo stroškov. Pritožba družbe 
Repsol je bila podprta in pogodbe so se obravnavale kot veljavne, ker so bile „pogodbe o 
provizijah“. 
 
Sodba oddelka 1 Višjega regionalnega sodišča v Geroni, št. 188/2004 z dne 10. junija 
2004/Clau, S.A. proti CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Ta sodba je bila izrečena na pritožbo št. 48/2004, ki sta jo vložili dve stranki v zvezi s 
postopkom št. 266/2002, ki ga je pred sodiščem prve stopnje v Geroni št. 1 družba Clau, S.A. 
vložila proti družbi CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. Začetna sodba je razsodila v prid 
družbe CEPSA. Obe družbi sta se pritožili in pritožba družbe CEPSA zaradi postopka je bila 
razveljavljena. Pritožba družbe Clau, S.A. je bila dovoljena, ker je šlo za „pogodbo o ponovni 
prodaji“. V tem primeru so bili neveljavni neavtentični sporazumi o zastopstvu, saj niso sodili 
pod uredbe o izjemi po členu 81(1). Tri pogodbe, ki so bile za vzpostavitev bencinskega 
servisa in prodajo proizvodov družbe CEPSA v okviru ureditve o ekskluzivnosti, so bile zato 
razglašene za nične in neveljavne iz razlogov, da so nasprotovale pravni zahtevi ali prepovedi 
in da cena ni bila določena, kar pomeni, da pogodba ni obstajala. Sodišče je vsem strankam 
naložilo povrnitev stroškov za opravljene storitve po pogodbi med njimi v okviru člena 1303 
Civilnega zakonika, po odbitku celotnih zneskov, ki so že bili amortizirani.  Sodišče je 
odredilo plačilo stroškov tožene stranke. 
 
Sodba št. 1235/2004 Vrhovnega sodišča (Civilni oddelek, oddelek 1 z dne 23. decembra v 
zvezi s postopkom, ki sta ga vložili družbi L'Andana S.A. in Estación de Servicio L'Andana S.L 
proti družbi Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Sodba rešuje pritožbo, ki sta jo družbi L'Andana S.A. in Estación de Servicio L'Andana S.L 
kot del postopka, vloženega s strani teh dveh družb, vložili proti družbi Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A. 
 
V svoji začetni pritožbi, vloženi na sodišču prve stopnje v Valenciji, so družbe, ki so vložile 
zahtevo, zahtevale, da se sporazumi o upravljanju bencinskih servisov, najemu dejavnosti in 
ekskluzivni dobavi, podpisani za obdobje 25 let, razglasijo za nične in neveljavne.   
 
Vlagatelji so menili, da je šlo za kršitev člena 12(1)(c) Uredbe Komisije št. 1984/83 z dne 22. 
junija 1983 v zvezi s členom 81(1) (prej člen 85(1)) Pogodbe ES in da zato velja prepoved iz 
člena 81(2). Prav tako so trdili, da je bila kršena sodna praksa Evropskega sodišča (Zadeva C-
234/89  Stergios Delimitis proti Henninguer Bräu A.G. o razlagi omenjene uredbe). 
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Vlagatelji so menili, da so po Uredbi št. 84/1983 sporazumi te vrste, zajeti s tem postopkom, 
začasno omejeni na obdobje 10 let. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo iz razlogov, da ni šlo 
za kršitev začasne omejitve, uvedene z omenjenim členom 12(1)(c) Uredbe št. 1984/83, saj je 
v členu 12(2) Uredbe zagotovljena absolutna izjema od te omejitve. Iz istih razlogov ni 
menilo, da je šlo za kršitev navedene sodne prakse Skupnosti. 
 

Francija 
Sodba pritožbenega sodišča v Orléansu z dne 15. julija 2004 o pritožbi družbe Toyota France 
zoper začasno odredbo predsednika trgovinskega sodišča v Orléansu, izdano 5. marca 2004, 
ki družbi, ob upoštevanju denarne kazni, nalaga nadaljevanje pogodbenih odnosov z družbo 
Automobile Diffusion 45   
Spor, ki se nanaša na zavrnitev priznanja trgovca kot distributerja v okviru nove Uredbe o 
motornih vozilih št. 1400/2002, katerega pogodba se je iztekla na podlagi prenehanja iz 
prejšnje Uredbe št. 1475/95. Pritožbeno sodišče iz Orléansa je v vmesni fazi menilo, da je 
spor resen, saj izhaja iz nesposobnosti trgovca, da izpolni kakovostna izbirna merila. 
Deložacija trgovca je bila zato napačna, saj zavrnitev njegove vloge ni temeljila na 
objektivnih ali legitimnih merilih. Zato bi lahko to bila diskriminatorna odločitev v nasprotju 
s cilji Uredbe št. 1400/2002. Sodišče je zato potrdilo začasni ukrep, ki proizvajalcu nalaga 
nadaljevanje dobave vozil distributerju do končne odločitve o vsebini, ki naj bi bila sprejeta 
leta 2005.   
 
Sodba pariškega pritožbenega sodišča z dne 21. septembra 2004 o pritožbi Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) zoper odločitev Sveta za konkurenco, da se 
postopek ustavi, št. 03-D-67 z dne 23. decembra 2003 (Peugeot) 
Kršitev obveznosti s strani Sveta, da odloči v razumnem časovnem roku, se ne kaznuje z 
razveljavitvijo postopkov, ampak s popravo škode, ki bi lahko nastala zaradi zamude.  
 
Razdelitev prvotne napotitve na Svet v tri ločene spise ni odločitev, na katero se je mogoče 
sklicevati po členih L 464-2 in L 464-8 Trgovinskega zakonika. Razlogi za nasprotovanje tej 
delitvi napotitve so nedopustni. V skladu z načelom audi alteram partem lahko poročevalec 
po tem, ko se stranke lahko odzovejo, spremeni svojo presojo dejstev primera v postopkih 
pred Svetom. 
 
Predložitev izjave Komisije o ugovorih s strani ene od strank naj bi obvestilu sodišča 
zagotovilo informacije, ki bi lahko vplivale na postopke, ki potekajo v skladu s členom 16 
Uredbe št. 1/2003. To se lahko izvede kadar koli v teku postopkov. Zato to ni  dokumentarno 
dokazilo v podporo pritožbi.  
 
Proizvajalčevo plačilo komercialne pomoči njegovim trgovcem samo po sebi ni nezakonito, 
kadar ni mogoče nasprotovati pogojem, po katerih je ta pomoč dodeljena, na podlagi 
izključitev, navedenih v uredbi o skupinski izjemi (člen 6 Uredbe o skupinski izjemi št. 
1475/95). Niti tem praksam ni dovoljeno nasprotovati v okviru določb, ki določajo umik 
zaščite uredbe o skupinski izjemi, če te prakse na noben način niso diskriminatorne. V 
zadevnem primeru prakse niso bile samo v skladu s členom 81(3), ampak so tudi spodbujale 
konkurenco, ohranile gostoto distribucijskega omrežja in kakovost zagotovljenih storitev ter 
vodile k znatnim padcem cen proizvodov, ki jih uživajo končni uporabniki. 
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Sodba pariškega pritožbenega sodišča z dne 29. junija 2004 o pritožbi Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) zoper odločitev Sveta za konkurenco, da se 
postopek ustavi, št. 03-D-66 z dne 23. decembra 2003 (Peugeot) 
Kršitev obveznosti s strani Sveta, da odloči v razumnem časovnem roku, se ne kaznuje z 
razveljavitvijo postopkov, ampak s popravo škode, ki bi lahko nastala zaradi zamude. 
 
Razdelitev prvotne napotitve na Svet v tri ločene spise ni odločitev, na katero se je mogoče 
sklicevati po členih L 464-2 in L 464-8 Trgovinskega zakonika. Razlogi za nasprotovanje tej 
delitvi napotitve so nedopustni. V skladu z načelom audi alteram partem lahko sodnik 
poročevalec po tem, ko se stranke lahko odzovejo, spremeni svojo presojo dejstev primera v 
postopkih pred Svetom. 
 
Proizvajalčevo plačilo komercialne pomoči njegovim trgovcem samo po sebi ni nezakonito, 
kadar ni mogoče nasprotovati pogojem, po katerih je ta pomoč dodeljena, na podlagi 
izključitev, navedenih v uredbi o skupinski izjemi (člen 6 Uredbe o skupinski izjemi št. 
1475/95). Niti tem praksam ni dovoljeno nasprotovati v okviru določb, ki določajo umik 
zaščite uredbe o skupinski izjemi, če te prakse na noben način niso diskriminatorne. V 
zadevnem primeru prakse niso bile samo v skladu s členom 81(3), ampak so tudi spodbujale 
konkurenco, ohranile gostoto distribucijskega omrežja in kakovost zagotovljenih storitev ter 
vodile k znatnim padcem cen proizvodov, ki jih uživajo končni uporabniki. Uvedba načrtov 
proti popustom s strani družbe Renault ne predstavlja določanja fiksnih minimalnih cen – 
praksa, ki jo prepoveduje člen 6 Uredbe o skupinski izjemi št. 1475/955 – ker dokaza o 
sestanku med gospodarskimi subjekti, ki označuje pojem sporazuma v smislu člena 81, ni 
bilo.  

Nizozemska8 
Vrhovno sodišče Nizozemske, 7. maj 2004, št. 37.375, X-5, zavrnitev odločitve Haaškega 
sodišča z dne 1. junija 2001 (razveljavitev)  
Uredbe o pristaniških taksah mesta Rotterdam iz leta 1990 [Verordening zeehavengeld 1990] 
so v središču tega primera. Fizične in pravne osebe, katerih ladje uporabljajo pristanišča, 
morajo plačati pristaniško takso. Taksa za tankerje, ki raztovarjajo tovor, pa je trikrat višja od 
takse za ladje za prevoz kontejnerjev (ki natovarjajo ali raztovarjajo).  X-5 je zahteval 
povračilo (prekoračenega) zneska plačanih pristaniških taks iz razlogov, da uredbe niso bile 
zavezujoče, saj so nasprotovale členu 82 Pogodbe ES. 
 
Haaško sodišče je odločilo (1), da uredbe niso vplivale na trgovino med državami članicami 
in (2) da uredbe niso bile v nasprotju s členom 82 ES. X-5 je zoper to odločitev vložilo 
pritožbo na vrhovnem sodišču.  
  
Vrhovno sodišče Nizozemske je zavrnilo sodbo Haaškega sodišča, ker ni utemeljilo razlogov 
(1) in (2), in naslovilo primer na sodišče v Amsterdamu za nadaljnjo obravnavo in odločanje.  
V svojem sklepu se je pravobranilec nizozemskega vrhovnega sodišča skliceval na izjave od 
29 do 45 sodbe Sodišča Evropskih skupnosti z dne 17. julija 1997 (Zadeva št. C-242/95 GT-
Link, ECR 1997, p. I-04449). Na podlagi tega pravobranilec sklene, da je sodišče svojo 
odločitev utemeljilo na napačnem pravnem mnenju. Sodišče je očitno menilo, da je 
odločilnega pomena, da „sedanja metoda pobiranja pristaniških taks ima negativen učinek na 
trgovino med državami članicami“. Vendar se na podlagi sodbe v zadevi GT-Link zdi, da gre 
                                                 
8  Pregled se ne nanaša na sodbe sodišča v Rotterdamu ali sodišča za pritožbe na področju trgovine in 
industrije (CBb) v postopkih (upravnega prava) o odločitvah Generalnega direktorja Nma. Pred 1. 5. 2004 se 
zakonodaja Skupnosti o konkurenci ni uporabljala avtonomno v teh postopkih. 
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za vprašanje, ali (domnevna) zloraba s strani vpletenega javnega podjetja lahko vpliva na 
trgovino med državami članicami. Brez dodatne utemeljitve ni jasno, kako dejstva in 
okoliščine upravičujejo sklep, da ni bilo zlorabe v smislu člena 82(c) Pogodbe ES. „Zgolj 
okoliščina, da različne vrste ladij različno uporabljajo pristanišča in imajo različne koristi od 
zagotovljenih možnosti, brez kazalcev o obsegu teh razlik in razmerja med temi razlikami in 
razlikami v taksah, ki jih zaračunava občina, ne daje podlage za takšno sodbo, zlasti ker 
sodišče izrecno ni odločalo, ali se lahko tankerji in ladje za prevoz kontejnerjev v tej zvezi 
obravnavajo, da so enaki.“ 
 
Predsednik okrožnega sodišča v Arnhemu z dne 19. maja 2004, 111855 / KG ZA 04-217, Van 
der Sluijs Retail B.V. v Autobedrijf X proti.o.f. et al. (začasni postopki) 
X upravlja bencinski servis. X je 14. avgusta sklenil sporazum o izključni nabavi z družbo 
TOTAL za nabavo goriva za obdobje osmih let (v nadaljevanju „sporazum o nabavi“). X je 
12. maja 2003 prekinil sporazum o nabavi s priporočenim pismom v skladu z evropskimi 
predpisi.  Družba TOTAL se s tem ni strinjala in v skladu s svojimi splošnimi pogoji prodaje 
in dobave posredovala sporazum o nabavi družbi Van Der Sluijs Groep. X je zavrnil možnost, 
da bi njegove bencinske servise oskrbovala družba Van Der Sluijs.  
 
Predsednik okrožnega sodišče v Arnhemu je najprej upošteval dejstvo, da bi lahko pridobili 
nezadosten vpogled v učinek sporazuma o nabavi na trgovino med državami članicami. Kot 
rezultat ni bilo mogoče izključiti možnosti, da je tak učinek obstajal. Zato je bilo treba 
sporazum o nabavi preizkusiti na podlagi evropske zakonodaje o konkurenci. Predsednik je 
odločil, da sporazum o nabavi ni bil predmet Uredbe št. 2790/1999 v zvezi s skupinsko izjemo 
za vertikalne sporazume. Čeprav je imela družba Van der Sluijs tržni delež pod 30 %, je 
sporazum o nabavi trajal več kot pet let, celo po uporabi člena 12(2) skupinske izjeme.  V 
zvezi z obvestilom Skupnosti de minimis je predsednik odločil, da tržni delež družbe Van Der 
Sluijs znaša približno 7 %. Najnižja meja iz obvestila znaša 5 %. Poleg tega je na podlagi 
člena 9 obvestila Komisija menila, da sporazumi ne omejujejo konkurence, če meje niso bile 
prekoračene za več kot 2 % v prejšnjih dveh letih.  Predsednik je bil zato mnenja, da pritožba 
na obvestilo na prvi pogled ne bo neuspešna. V svoji začasni sodbi je predsednik odločil, da 
sporazum o nabavi zato ni v nasprotju z evropsko zakonodajo o konkurenci. 
 
Vseeno je predsednik odločil, da je sporazum ničen in neveljaven na podlagi nacionalne 
zakonodaje o konkurenci. Oddelek 7 Zakona o konkurenci določa meje prometa, ki se morajo 
uporabljati pri določanju, ali sporazum predstavlja znatno omejevanje konkurence. Promet 
družbe Van Der Sluijs je bistveno prekoračil meje, določene v oddelku 7 Zakona o 
konkurenci. Ker družba Van der Sluijs ni predložila zahteve po izvzetju v skladu z oddelkom 
17 Zakona o konkurenci (kar po 1. maju 2004 ni bilo več mogoče), se je sporazum o nabavi 
obravnaval kot ničen in neveljaven v skladu z oddelkom 6 Zakona o konkurenci. 
 
Predsednik Haaškega sodišča, 27. maj 2004, KG/RK 2002-979 in 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc. proti VR Van Raalte Reclame B.V. (začasni postopki) 
Družbi Marketing Displays International (v nadaljevanju „MDI“) in Van Raalte Reclame B.V. 
(v nadaljevanju „Van Ralte“) sta sklenili ekskluzivni licenčni sporazum  v zvezi z medsebojno 
zamenljivimi aluminijevimi okvirji za panoje. Družba MDI je pri sodišču v Rotterdamu 
vložila peticijo za izvršitev treh ameriških arbitražnih odločitev na podlagi oddelka 1075 
nizozemskega Zakona o pravdnem postopku, beri v povezavi z oddelki od 985 do 991 
nizozemskega Zakona o pravdnem postopku, in v skladu s Pogodbo iz New Yorka. Družba 
Van Raalte je protestirala proti izvrševanju teh arbitražnih odločitev, ker naj ne bi bile v 
skladu z javnim redom. Po mnenju družbe Van Raalte je ekskluzivni sporazum, na katerega se 
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nanaša odločitev, v nasprotju s členom 81(1) ES. Sporazum ne sodi v (1) obvestilo de minimis 
in (2) Uredbo 240/96. 
 
Družba Van Raalte se je sklicevala na člen 3(4) in (6) Uredbe št. 240/96 v zvezi s skupinsko 
izjemo za prenos tehnologije.  Sklicevanje na člen 3(4) ni bilo uspešno. Predsednik je odločil, 
da zadevna klavzula sporazuma ni skušala razdeliti strank med pogodbenicami.  Klavzula se 
prej nanaša na kakovost distributerjev. Predsednik je nato odločil, da sporazum ne sodi v 
področje uporabe skupinske izjeme zaradi veljavnosti člena 3(6). Obveznost odreči se 
pravicam do izboljšav predstavlja omejevanje konkurence. 
 
Končno je družba Van Raalte trdila, da so to sporazumi o delitvi trga, ki niso bili upravičeni 
na podlagi pravic intelektualne lastnine. Predsednik je menil, da družba MDI ni ustrezno 
spodbijala trditve družbe Van Raalte, in odločil, da je sporazum v nasprotju s členom 81(1) 
ES. Začasni ukrepi, ki jih je zahtevala družba MDI, so bili zavrnjeni.  
 
Predsednik sodišča v Haarlemu z dne 28. septembra 2004, 103753/KG ZA 04-347, tožnik 
proti Daewoo Motor Benelux B.V. (začasni postopki) 
Družba Daewoo se je odločila za kakovostni sistem selektivne distribucije, kot je določen v 
Uredbi 1400/2002. Ta sistem daje družbi Daewoo pravico do izbire svojih distributerjev na 
Nizozemskem v skladu z lastnimi merili. Tožnik je menil, da uredba družbo Daewoo 
obvezuje tudi k priznanju vseh mehaničnih delavnic (serviserjev), ki izpolnjujejo standarde 
družbe Daewoo za pooblaščene serviserje. 
 
V začasnih postopkih je bilo osrednje vprašanje, ali mora družba Daewoo skleniti s tožnikom 
pogodbo o priznanem serviserju. Dejstvo, da je družba Daewoo izjavila, da so njeni 
sporazumi o distribuciji predmet Uredbe št. 1400/2002 in se je s tem odločila za sistem 
selektivne distribucije, ni bilo sporno. Vendar je družba Daewoo trdila, da to ni povzročilo 
obveznosti sklenitve pogodbe o pooblaščenem serviserju, če serviser izpolnjuje standarde 
družbe Daewoo. Po mnenju družbe Daewoo je odločitev, ali bo sklenila pogodbo, odvisna od 
določb nacionalnega pogodbenega prava. Predsednik je upošteval dejstvo, da Uredba št. 
1400/2002 ni mogla uvesti omejitev za dobavitelje v zvezi s številom priznanih serviserjev, ki 
izpolnjujejo kakovostna merila, ki jih določi dobavitelj. Enako uredba ne more določiti, kje 
mora biti locirana dejavnost serviserjev. Predsednik je tudi upošteval dejstvo, da sodišče ne 
more prisiliti dobavitelja, da sklene sporazum s serviserjem, ki izpolnjuje vse pogarancijske 
standarde dobavitelja, tudi če se je dobavitelj odločil za sistem selektivne distribucije v skladu 
z Uredbo št. 1400/2002, in ne izpolnjuje pogojev skupinske izjeme v zvezi s pooblaščenimi 
serviserji. Predsednik se je odločil, da takšne obveznosti sklenitve pogodbe ni mogoče 
izpeljati iz odlomka Uredbe št. 1400/2002, ki ga je navedel tožnik, niti iz katere koli druge 
določbe uredbe.  Če dobavitelj, ki se je odločil za sistem selektivne distribucije, znotraj 
področja uporabe Uredbe št. 1400/2002 ne izpolnjuje svoje obveznosti v okviru skupinske 
izjeme, kar zadeva izbor serviserjev, je edini učinek ta, da skupinska izjema ni več veljavna za 
dobavitelja, z vsemi posledicami.  Po mnenju predsednika pri prenehanju veljavnosti 
skupinske izjeme to ne pomeni obveznosti na strani dobavitelja, da sklene pogodbo s 
serviserjem, ki izpolnjuje vse standarde dobavitelja. 
 
Vrhovno sodišče Nizozemske z dne 3. decembra 2004, C03/213HR, tožnik proti Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., kot pravni naslednik Coöperatie Bloemenveiling Holland 
B.A. (razveljavitev) 
Družba Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) opravlja dražbe cvetja. Preden se 
lahko cvetje, ponujeno na dražbi, licitira, ga je treba „obdelati“ (pripraviti za dražbo). Od leta 
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1990 ima tožnik sklenjeno pogodbo z družbo BVH o obdelavi nageljnov iz Španije za številne 
sezonske dražbe. Tožnik je leta 1998 opazil, da je družba BVH tretjim strankam, razen 
tožniku, naročila obdelavo nageljnov iz Španije, kar je bila kršitev sporazuma. Tožnik je od 
družbe BVH zahteval odškodnino.  
 
V bistvu se je spor nanašal na razlago sporazuma. Tožnik je trdil, da ima ekskluzivno pravico 
obdelave vseh nageljnov, ponujenih na dražbi. Na drugi strani je družba BVH menila, da ima 
tožnik ekskluzivno pravico obdelave vseh nageljnov, ki so v obdelavo ponujeni na dražbi. 
Sodišče v Haagu je – v nasprotju z odločitvijo okrožnega sodišča v Haagu – načeloma 
soglašalo s trditvijo tožnika. Sodišče v Haagu je sklenilo, da bi takšno tolmačenje sporazuma 
nasprotovalo oddelku 6 Zakona o konkurenci in členu 81 Pogodbe ES ter da bi to povzročilo 
(delno) razveljavitev. 
 
Vrhovno sodišče Nizozemske je odločilo, da bi moralo sodišče v Haagu navesti, ali je po 
njegovem mnenju sporazum že omejil konkurenco zaradi njegovega cilja ali učinka in zakaj je 
do enega ali drugega prišlo.  Da je pogodba omejevala konkurenco, je navsezadnje mogoče 
sklepati samo na podlagi obširne preiskave dokazov v obliki tržne analize, kar pa iz sporne 
odločitve ni bilo razvidno. Sodišče v Haagu prav tako ni posvetilo pozornosti negativnim 
učinkom na trgovino med državami članicami, zahtevi po znatnem učinku in možnosti, da je 
zadeva postranskega pomena, v smislu oddelka 7 Zakona o konkurenci. Vrhovno sodišče 
Nizozemske je zavrnilo sodbo sodišča v Haagu in naslovilo primer na sodišče v Amsterdamu 
v nadaljnjo obravnavo in odločanje. 
 
Sodišče v Haagu, 16. december 2004, 03/1647, 04/87 in 04/1033, Dekker Breeding B.V. proti 
Sunfield Holland B.V (št.  03/1647) in Sunfield Holland B.V. proti Dekker Breeding B.V. (št. 
04/87 and 04/1033). (pritožba na odločitev v začasnih postopkih) 
Dekker je družba, ki se ukvarja z gojenjem vrste krizantem. Družba Sunfield se ukvarja z 
razmnoževanjem vrst krizantem za namene gojenja (sadike) za gojitelje. Sestrska družba 
družbe Dekker je prav tako dejavna na trgu za razmnoževanje vrst krizantem. Skupno podjetje 
družb Sunfield in Van Zanten Cutting B.V. je dejavno na trgu za gojenje vrst krizantem. 
 
Družbi Dekker in Sunfield sta leta 1991 sklenili licenčni sporazum, ki vključuje omejitev 
prodaje in proizvodnje družbe Sunfield. Družba Dekker je 1. januarja 2004 prekinila licenčni 
sporazum. Družba Sunfield je predsedujočemu sodniku sodišča v Haagu predložila pritožbo, 
da naj med drugim družbi Dekker odredi razveljavitev njenega obvestila o odpovedi 
sporazuma. Nadaljnja pritožba družbe Dekker je delno usmerjena proti odločitvi 
predsedujočega sodnika, da je prekinitev sporazuma s strani družbe Dekker zloraba pravic in 
da mora družba Dekker strogo spoštovati licenčni sporazum z družbo Sunfield, brez omejitev, 
kar zadeva identiteto gojiteljev in količino proizvodnega materiala, ki ga lahko dobavlja 
družba Sunfield. 
 
Sodišče v Haagu se je najprej ukvarjalo z vprašanjem, ali so omejitve v zvezi z identiteto 
kupcev družbe Sunfield in količino sadilnega materiala, ki ga proizvaja družba Sunfield, iz 
licenčnega sporazuma, pravno veljavne. Po mnenju sodišča licenčni sporazum ne sodi v 
področje uporabe skupinske izjeme na podlagi Uredbe št. 240/1996 (prenos tehnologije).  V 
skladu s členom 3 (preambula) ter (4) in (5) skupinska izjema ne velja za omejitve prodaje in 
proizvodnje, ki so predvidene v zadevni klavzuli. Po Uredbi št. 772/2004 (ki je nadomestila 
Uredbo št. 240/1996 1. maja 2004) načeloma omejitev proizvodnje, uvedena za imetnika 
licence v nevzajemnem sporazumu, ni prepovedana. Po mnenju sodišča skupni tržni delež 
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strank ni presegel meje, določene v Uredbi št. 772/2004, tako da omejitev proizvodnje sodi 
pod izjemo.  
 
Sodišče je odločilo, da ima družba Dekker pravico prekiniti licenčni sporazum s 1. januarjem 
2004. Iz presoje sodišča sledi, da družba Dekker, v odsotnosti individualne izjeme, na podlagi 
člena 81(1) Pogodbe ES oddelkom 6(1) Zakona o konkurenci, nima pravice uvesti omejitev v 
zvezi z identiteto kupcev družbe Sunfield niti, do 1. maja 2004, v zvezi s količino sadilnega 
materiala, ki ga je treba proizvesti.  
 

Švedska 
Švedsko vrhovno sodišče je v svoji sodbi z dne 23. decembra 2004 v zadevi št. T 2280-02 
zavrnilo zahtevek tožnika po predhodnem odločanju Sodišča Evropskih skupnosti ter podprlo 
sodbo pritožbenega sodišča v delu, kjer je bilo podeljeno dovoljenje za pritožbo.  Tožnik je 
med drugim trdil, da je klavzula v državnem standardnem sporazumu pomenila prepovedan 
protikonkurenčni sporazum ter da mora biti zato nična po členu 81(2) in po ustrezni določbi 
švedskega Zakona o konkurenci. Vrhovno sodišče pa je ugotovilo, da ni bilo dokazov, da bi 
lahko prišlo do vpliva na trgovino med državami članicami, ter zato prakso preučilo samo po 
nacionalnih pravilih konkurence.  
 
V odločitvi z dne 9. decembra 2004 v zadevi št. Ö 1891-03 je švedsko vrhovno sodišče 
zavrnilo pritožbo švedskega Odbora za civilno letalstvo o sodni napaki in zahtevek za novo 
obravnavo. Vrhovno sodišče je tudi odločilo, da v primeru ne bo zahtevalo predhodnega 
odločanja Sodišča Evropskih skupnosti. V svoji sodbi je vrhovno sodišče med drugim dalo 
pripombo na tolmačenje in uporabo člena 82 Pogodbe ES. 
 

Združeno kraljestvo 
Days Medical Aids Ltd proti (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang Wu 
sub nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (Sodba sodnika 
Langelyja v premoženjskopravnem oddelku glavnega civilnega sodišča, 29. januar 2004). 
Tožnik je vložil tožbo zaradi kršitve pogodbe. Po zadevni pogodbi je prva tožena stranka leta 
1996 imenoval tožnika, ob upoštevanju plačila 1 108 USD, za ekskluzivnega distributerja 
prvih mobilnostnih motornih koles tožene stranke v Evropi za obdobje petih let. Ekskluzivna 
pogodba bi se lahko podaljšala za naslednjih pet let, ob upoštevanju, med drugim, da tožeča 
družba plača pristojbino 100 000 USD prvi toženi stranki. Tožnik je trdil, da je prva tožena 
stranka naknadno kršila določbe ekskluzivnosti pogodbe, ko je motorna kolesa dobavljala 
družbi, v kateri je deloval nekdanji direktor tožnika, in poleg tega navedel, da je prva tožena 
stranka dokončno prenehala dobavljati mobilnostna motorna kolesa tožniku. V svoji obrambi 
je prva tožena stranka trdila, da je sporazum neveljaven, ker krši člen 81(1), in da je po 
angleški zakonodaji čezmerno omejeval trgovino.  
 
Sodišče je ugotovilo, da sporazum ni vseboval niti protikonkurenčnega cilja niti učinka ter 
zato ni kršil člena 81(1). Zato sporazum po členu 81(2) ne more biti neveljaven. Vendar je 
sodišče tudi menilo, da sporazum, če bi kršil člen 81(1), ne bi bil izvzet z uredbo o skupinski 
izjemi pri vertikalnih sporazumih (Uredba št. 2790/1999), saj so določbe sporazuma o 
podaljšanju dejansko povzročile, da je obdobje pogodbene ekskluzivnosti preseglo pet let. Če 
bi sporazum kršil člen 81(1), je sodišče podobno ugotovilo, da sporazum ne bi izpolnil meril 
iz člena 81(3) (čeprav v času izreka sodbe Uredba št. 17/2003 še ne bi bila veljavna in sodišče 
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zato ne bi moglo ugotoviti, da ni razlogov za tožbo na podlagi, da člen 81(3) velja za 
sporazum).    
 
Sodišče je menilo, da bi po angleški zakonodaji trajanje določb o ekskluzivnosti pomenilo, da 
gre za čezmerno omejevanje trgovine. Vendar je sodišče menilo, da bi moralo razveljaviti 
doktrino običajnega prava, saj sporazum ni kršil člena 81(1). Sodišče je ugotovilo, da bi 
uporaba nacionalne zakonodaje za razveljavitev pogodbene določbe v sporazumu, ki ni kršil 
člena 81(1), kršila načela, določena v zadevah Bundeskartellamt v Volkswagen in VAG 
Leasing (Zadeva C-266/93).  V skladu s tem je bila zahteva tožnika o kršitvi pogodbe 
uspešna, osnovna vrednost zahtevka pa je bila ocenjena na 10,2 milijona GBP. 
 
Bernard Crehan proti (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub Group, 
(Pritožbeno sodišče, sodba z dne 21. maja 2004) 
Gospod Crehan se je pritožil zoper odločitev sodišča prve stopnje, ki je zvrnilo njegovo 
odškodninsko tožbo proti prvi toženi stranki, ki izhaja iz kršitve člena 81(1) Pogodbe ES. 
Gospod Crehan je dobil v najem dva bara v lasti prve tožene stranke. Vsak ta najem je 
pomenil, da mora gospod Crehan nabavljati pivo pri družbi Courage, vodilnem pivovarju v 
Združenem kraljestvu. Izkazalo se je, da oba bara povzročata veliko izgubo, zato se je gospod 
Crehan odpovedal najemu. Družba Courage je začela postopek za vračilo najetega zneska. 
Gospod Crehan je vložil nasprotno odškodninsko tožbo in zahteval tudi pobot tistih 
odškodninskih zneskov, ki jih dolguje družbi Courage, ter se pridružil družbi IPC kot toženim 
strankam v postopku.  Trdil je, da je najem barov, ki mu je bil izpostavljen, vključno s 
povezavami na področju piva, kršil člen 81(1), in da je bil njegov poslovni neuspeh rezultat 
njegove nezmožnosti konkurirati z bližnjimi bari, ki so brez kakršnih koli povezav na 
področju piva lahko nabavljali pivo po znižanih cenah in ga tako prodajali naprej po nižjih 
cenah.  
 
Na prvi stopnji se je odločilo, da najem in povezave na področju piva niso kršili člena 81(1) in 
da gospod Crehan ne more vložiti odškodninske tožbe na podlagi pravil nacionalne 
zakonodaje, ki so osebam preprečile tožbo v okviru nezakonitih pogodb, katerega 
pogodbenice so bile.  
 
Gospod Crehan se je pritožil na pritožbeno sodišče, ki se je na podlagi člena 234 obrnilo na 
Sodišče Evropskih skupnosti. Kot rezultat odločitve Sodišča Evropskih skupnosti je 
pritožbeno sodišče pritožbo gospoda Crehana dopustilo in nekatera vprašanja so bila vrnjena 
v ponovno obravnavo na prvo stopnjo.  Na ponovni obravnavi je sodišče prve stopnje 
ugotovilo, da povezave na področju piva niso kršile člena 81(1), med drugimi iz razlogov, da 
niso izpolnile prvega dela preizkusa v Zadevi Delimitis v Henninger Brau AG (1991) ECR I-
935. Vendar se je sodišče prve stopnje strinjalo, da je poslovnih neuspeh gospoda Crehana 
posledica povezav na področju piva in da gospod Crehan, kot stranka sporazuma, ne nosi 
odgovornosti za kršitev člena 81(1).  
 
Gospod Crehan se je na to sodbo pritožil pred pritožbenim sodiščem. Pritožbeno sodišče je 
spremenilo ugotovitev sodišča prve stopnje in ugotovilo, da sta bila oba dela preskusa 
Delimitis izpolnjena v zvezi z zadevnim najemom barov in povezavami na področju piva.  Pri 
sprejemanju tega sklepa je sodišče zlasti upoštevalo odločbe Evropske komisije v zadevah 
Whitbread, Bass in Scottish & Newcastle. V zadevi Whitbread je na primer Evropska 
komisija ugotovila, da so povezave na področju piva podobne tistim, ki so bile uvedene pri 
gospodu Crehanu, izpolnjevale prvi del preskusa Delimitis. Poleg tega je v teh odločbah 
Evropska komisija ugotovila, da so sporazumi o barih, sklenjeni med pivovarji z nižjimi 
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tržnimi deleži od družbe Courage, izpolnjevali drugi del preskusa Delimitis. Pritožbeno 
sodišče je zato sklenilo, da bi moral sodnik na prvi stopnji ugotoviti, da je sta bila izpolnjena 
tako prvi kot drugi del preskusa Delimitis. 
 
Pritožbeno sodišče je zato gospodu Crehanu dodelilo zahtevano odškodnino v višini 131 336 
GBP z obrestmi.  
 
Unipart Group Ltd proti (1) O2 (UK) Ltd (Formerly BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Lt 
(Pritožbeno sodišče, sodba z dne 30. julija 2004) 
V tem primeru je angleško pritožbeno sodišče obravnavalo pritožbo zoper sodbo sodišča prve 
stopnje, ki je prečrtala zahtevek o domnevni kršitvi člena 81(1).  
 
Sodnik prve stopnje je prečrtal zahtevek družbe Unipart, v katerem je ta trdila, da je prva 
tožena stranka kršila člen 81(1), s tem, ko je v svoje sporazume za dobavo storitev 
programskega časa neodvisnim ponudnikom storitev mobilne telefonije, vključila politiko 
zniževanja marž. Družba Unipart je v svoji tožbi trdila, da so bile cene, zaračunane 
neodvisnim ponudnikom storitev, kot je družba Unipart, za takšne storitve tako visoke, da so 
jih postavile v slabši konkurenčni položaj v primerjavi s ponudniki storitev, ki jih je imela v 
lasti ali jih nadzorovala tožena stranka, zlasti ker so tožene stranke domnevno navzkrižno 
subvencionirale zadnje. Družba Unipart je trdila, da je bil njen sporazum o plačevanju takšnih 
cen del sporazuma, ki krši člen 81(1). 
 
Tožene stranke so na prvi stopnji trdile, da, tudi če je takšna politika obstajala in je bila 
sprejeta (kar so zanikale), ta ne bi bila sprejeta na podlagi „sporazuma“ v smislu člena 81(1). 
Vloga toženih strank za sodbo po hitrem postopku, ki bi prečrtala zahtevek, je bila uspešna, 
sodnik na prvi stopnji pa je menil, da bi vsako takšno ravnanje na strani toženih strank bilo 
enostransko. Družba Unipart se je pritožila. 
 
Pritožbeno sodišče je menilo, ob uporabi primera  Bayer AG proti Komisiji ES (Združeni 
primeri C-2/0P & C-3/01P), da je bila temeljna značilnost sporazuma po členu 81(1) soglasje 
volj med vsaj dvema strankama. Enostransko ravnanje bi lahko bilo sporno samo po pravilih 
konkurence ES po zakonu 81 – in zakonu 82, prevladujoč položaj na trgu pa je nujen pogoj za 
odgovornost. Pritožbeno sodišče je menilo, da ravnanje tožene stranke pri določanju njenih 
cen ni bilo predmet sporazuma med strankami. Ugotovilo je, da je bila ugotovitev sodnika 
prve stopnje, da je bilo določanje cen enostransko in zunaj področja uporabe člena 81(1), 
pravilna. Pritožbeno sodišče je opozorilo, ob uporabi primera Richard Cound Ltd proti BMW 
(GB) Ltd [1997] EuLR 277, da samo dejstvo, da je imelo ravnanje učinek na pogodbo, še ni 
pomenilo, da ravnanje ni bilo v celoti enostransko. Po mnenju pritožbenega sodišča družba 
Unipart ni soglašala z domnevno politiko razkoraka cen ali privolila vanjo. 
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