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III OSA – KONKURENTSIEESKIRJADE KOHALDAMINE LIIKMESRIIKIDES 
 
Käesolev peatükk on koostatud liikmesriikide konkurentsiasutuste esitatud materjalide põhjal. 
Üksikasjalikumat teavet konkurentsiasutuste tegevuse kohta saab riiklikest aruannetest.  
 
1. Liikmesriikides toimunud muutused 

1.1.  Riiklikes konkurentsialastes õigusaktides tehtud muudatused 

Belgia 
1. juulil 1999. aastal sõlmitud kokkuleppe kohaselt koostati 2005. aastal majanduskonkurentsi 
kaitse seaduse muutmise eelnõu. 
 
Praegu arutataval majanduskonkurentsi kaitse seaduse muutmise eelnõul on kolm eesmärki: 
 
1. lisada seadusesse Euroopa konkurentsieeskirjade muudatused; 
2. suurendada konkurentsinõukogu suutlikkust võidelda konkurentsi piirava tegevuse vastu; 
3. muuta konkurentsinõukogu asutuseks, mis arutab sektoreid reguleerivate asutuste 
majanduskonkurentsi valdkonnas tehtud otsuste vastu esitatud kaebusi. 
 
Peamine muudatus, mis tuleneb nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ) nr 1/2003 
asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta, 
seisneb alates 1962. aastast kehtinud teatamise süsteemi kaotamises. 
 
Alates 1. maist 2004 peavad ettevõtjad ise hindama, kas nende sõlmitavad lepingud vastavad 
kõigile artiklis 81 esitatud tingimustele. Kuigi riiklike teatamise süsteemide kaotamine ei ole 
kohustuslik, ei oleks teatamist ja erandeid käsitlevate sätete säilitamine kooskõlas 
konkurentsieeskirjade ajakohastamise põhieesmärkidega. Lisaks muudaks see 
konkurentsiõiguse kohaldamise siseriiklikes kohtutes põhjendamatult keerukaks. Seetõttu 
tehakse eelnõus ettepanek tunnistada kehtetuks teatamist ja erandeid käsitlevad sätted. 
 
Eelnõus on ette nähtud ka, et Belgia konkurentsiasutus võib võtta vastu suunised, mis 
võimaldavad tal üldjoontes kavandada oma tegevust.  
 
Euroopa konkurentsieeskirjade detsentraliseerimise eesmärgil on ühes paragrahvis 
keskendutud koostööle Euroopa Komisjoniga ja teiste liikmesriikide konkurentsiasutustega 
ning selles korratakse määruse (EÜ) 1/2003 artiklis 11 sätestatud koostööpõhimõtteid.  
 
Ühinemiste kontrolli vallas sätestas uus eelnõu määrusest (EÜ) nr 139/2004 lähtuva 
menetluse, mille kohaselt võivad ettevõtjad esitada parandusmeetmete ettepanekud juba 
uurimise esimeses etapis 
 
Institutsioonilisel tasandil on tehtud ettepanek muuta konkurentsinõukogu koosseisu, 
suurendades selle põhikohaga liikmete arvu neljalt kuuele, ja vabastada konkurentsinõukogu 
mõnest kohustusest, andes need üle teisele asutusele (Auditorat). Kõnealune 
konkurentsinõukogu juurde loodud asutus asendab Corps des Rapporteurs’i ja selle töötajate 
arvu on kavas suurendada maksimaalselt kümneni. 
 
Auditorat’ ülesandeks on kaebuste ja ajutiste meetmete kohaldamise taotluste uurimise 
lõpetamine nende vastuvõetamatuse või põhjendamatuse tõttu. Kõnealusel asutusel on ka 
õigus anda lihtsustatud korras luba ettevõtete ühinemiseks.  
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Kohustuste muutumine koos ühinemistest teatamise künniste tõstmisega toimus seetõttu, et 
konkurentsinõukogu kulutas liiga palju aega ühinemistele, mis mõjutasid vähe konkurentsi 
Belgia turul või ei teinud seda üldse. 
 
Edaspidi peaks konkurentsinõukogu saama rohkem keskenduda konkurentsi piiravale 
tegevusele ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise juhtudele.  
 
Et tugevdada võitlust konkurentsi piirava tegevusega, on eelnõus ette nähtud võimalus 
kohelda leebemalt ettevõtjaid, kes aitavad tuvastada keelatud tegevuse, esitades 
konkurentsiasutusele tõendeid. 
 
Seaduses ettenähtud juhtudel arutab konkurentsinõukogu ka kaebusi, mis on esitatud sektoreid 
reguleerivate asutuste otsuste vastu. Kõnealuste asutuste hulka kuuluvad Institut belge des 
Postes et Télécommunication (IBPT), Commission bancaire et financière et des Assurances 
(CBFA), Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) ja 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja.  
 
Otsused, mille võib edasi kaevata konkurentsinõukogusse, on sätestatud reguleerivat asutust 
käsitlevas seaduses. 

Tšehhi Vabariik 
Tšehhi Vabariigi konkurentsieeskirjad on sätestatud konkurentsikaitse seaduses nr 143/2001 
Coll. 2005. aastal muudeti kõnealust seadust seadusega nr 361/2005 Coll., mis jõustus 1. 
oktoobril 2005. aastal. Sellega lisatakse Tšehhi konkurentsiõigusesse ühenduse grupierandid, 
et neid saaks kohaldada lepingute suhtes, mis ei mõjuta liikmesriikidevahelist kaubandust, 
kuid kuuluvad siseriiklike konkurentsieeskirjade kohaldamisalasse. Lisaks muudeti seadusega 
nr 127/2005 Coll. konkurentsikaitse seadust seoses selle kohaldamisega elektroonilise side 
sektoris, nagu on kirjeldatud allpool. 
 
Uute sätete kokkuvõte: 
 
• Läbiotsimise käigus äriruumide pitseerimise võimaluse rakendamine (artikli 21 lõige 5) 
• Artikkel 22 – sanktsioonid:  

- menetluse tahtliku takistamise eest võib määrata trahvi kuni 1% 
käibest 

- kasutusele on võetud uut tüüpi trahv pitserite rikkumise eest. 
• Ühenduse grupierandeid kohaldatakse Euroopa Ühenduse seisukohalt ebaoluliste 

lepingute suhtes (artikkel 4) 
 
• Veel üks 2005. aastal konkurentsi kaitse seadusesse tehtud muudatus käsitleb seaduse 

kohaldamist elektroonilise side sektoris. See tehti seadustekogu seadusega nr 127/2005 
(elektroonilise side seadus), mis jõustus 1. maist 2005.   

 
 

Taani 
Taani konkurentsiseadust muudeti 22. detsembri 2004. aasta seadusega nr 1461 ja see jõustus 
1. veebruaril 2005. aastal. Peamised konkurentsiseadusesse tehtud muudatused seisnevad 
konkurentsiseaduse kohandamises vastavalt määrusele (EÜ) nr 1/2003. Taani 
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konkurentsiseaduse aluspõhimõtted on samad, mis EÜ konkurentsieeskirjadel ja seetõttu on 
loomulik, et konkurentsiseadust kohandatakse vastavalt EÜ konkurentsiõiguse viimastele 
muudatustele.  
 
Taani konkurentsiseaduse peamised muudatused on järgmised: 
  

• Läbipaistvus 
Konkurentsiseaduse rikkumiste uurimise läbipaistvuse tagamiseks avaldatakse 
kriminaalmenetluses karistusena määratud trahvid Internetis. See lihtsustab tarbijatele ja 
ettevõtjatele tekitatud kahju hüvitamiseks algatatud tsiviilkohtumenetlust. See on seotud nii 
kohtu määratud trahvide kui ka vastavalt paragrahvile 23 (konkurentsiseaduse paragrahv 13 
lõige 2) määratud või aktsepteeritud trahvidega. Taani kohtud on kohustatud edastama 
konkurentsiasutusele konkurentsiseaduse või asutamislepingu artiklitega 81 või 82 seotud 
kohtuotsused (konkurentsiseaduse paragrahv 20 lõige 4). 
 

• Toimikule juurdepääs 
Muudatusega piiratakse poolte juurdepääsu toimikule. See on kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1/2003 artiklitega 27 ja 28, millega samuti piiratakse toimikule juurdepääsu seoses Euroopa 
Komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutuste vahelise kirjade ja dokumentide vahetusega 
(konkurentsiseaduse paragrahv 15a lõige 1). 
 

• Kohustused 
Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1/2003 võib konkurentsinõukogu muuta ettevõtjate pakutud 
kohustused siduvaks, kui need vastavad paragrahvi 6 lõikes 1, paragrahvi 11 lõikes 1 või 
asutamislepingu artiklites 81 või 82 (paragrahv 16a lõige 1) sätestatud nõuetele. Säte on 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1/2003 artikliga 9.  
 

• Kontroll 
Muudetud konkurentsiseadus lubab konkurentsiasutusel pitseerida dokumente või äriruume 
kuni 72 tunniks. Samuti selgitatakse, et konkurentsiasutus võib vastavalt asutamislepingu 
artiklile 81 või 82 kontrollida äriruume komisjoni või liikmesriikide konkurentsiasutuste 
nimel (konkurentsiseaduse paragrahv 18).  
 

• Teatamissüsteem 
Muudatusega antakse konkurentsinõukogu ja konkurentsiasutuse käsutusse mitmed uued 
seaduse täitmise korraldamise vahendid. Vastupidiselt EÜ eeskirjadele on Taanis säilitatud 
riiklik teatamissüsteem. Sellest hoolimata peab konkurentsinõukogu või konkurentsisasutus 
hoiduma teatatud lepingut või tegevust arvesse võtmast, kui viimane mõjutab 
märkimisväärselt ELi liikmesriikide vahelist kaubandust (konkurentsiseaduse paragrahvi 9 
lõige 2).   
 

• Turgu valitsevate ettevõtjate tüüptingimused 
Konkurentsiseaduse uus säte käsitleb konkurentsinõukogu õigust anda turgu valitsevale 
ettevõtjale teatud tingimustel korraldus esitada konkurentsiasutusele oma tüüptingimused 
(konkurentsiseaduse paragrahv 10a). Sätte eesmärgiks on avalikustada turgu valitsevate 
ettevõtjate tüüptingimused, et konkurentsinõukogu saaks otsustada, kas ettevõtja on 
kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. 
 

• Muud küsimused 
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Taani konkurentsiasutus võib nüüd poolte taotlusel teha otsuseid inglise keeles (paragrahv 
15c). Konkurentsinõukogu korraldused, mille kehtivus oli enne üks aasta, võivad nüüd 
hõlmata pikemat aega. Konkurentsikohtu liikmete arvu suurendati kahe võrra. Nüüd koosneb 
kohus eesistujast ja neljast õigus- või majanduspädevusega liikmest. Eesistuja peab olema 
Taani ülemkohtu (Højesteret) kohtunik (paragrahvi 21 lõige 1).  
 
EÜ konkurentsieeskirjade ajakohastamise tulemusena on laiendatud Taani konkurentsiasutuse 
pädevust. Taani konkurentsiasutus võib nüüd käsitleda asutamislepingu artiklitega 81 ja 82 
seotud juhtumeid, kui ettevõtja asub Taanis, aga konkurentsimõju ulatub Taani turust 
kaugemale, jäädes siiski Euroopa Liidu piiresse (konkurentsiseaduse paragrahv 23a).  

 
Taani konkurentsiseaduse terviktekst on kättesaadav aadressil: 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Saksamaa 
1. juulil jõustus konkurentsipiiranguid keelustavat seadust (GWB) tervikuna muutev seadus. 
Muudatuse eesmärk oli viia Saksamaa õigus kooskõlla Euroopa õigusega ja eriti määrusega 
(EÜ) nr 1/2003. Uue seadusega asendatakse Saksamaa õiguses kehtinud konkurentsi 
kahjustavatest kokkulepetest teatamise ja nende heakskiitmise kord õigusliku erandi 
süsteemiga ning sätestatakse Euroopa ja siseriikliku õiguse samaaegne kohaldamine. 
Konkurentsiõiguse laiaulatuslikuks ühtlustamiseks hõlmab uus kord ka horisontaalseid ja 
vertikaalseid kokkuleppeid, mis ei mõjuta liikmesriikidevahelist kaubandust. Muudatuste 
kohaselt võib nüüd määrata trahve ka Euroopa õiguse rikkumise eest. Ettevõtjatele trahvi 
määramise eeskirjad on samuti viidud kooskõlla Euroopa eeskirjadega. Seoses konkurentsi 
kahjustava ühepoolse käitumise kontrolliga on säilinud mõned järeleproovitud ja ennast 
õigustanud Saksamaa õigusnormid, millega samaväärsed asutamislepingu artiklis 82 
puuduvad. Lisaks sellele on muudatuste raames täiustatud konkurentsiõiguse rikkumise eest 
määratavaid tsiviilõiguslikke karistusi, et anda rohkem kaalu täitmise tagamisele eraõiguse 
kaudu. Lisaks Saksa konkurentsiametile on Euroopa õiguse kohaldamise õigus nüüd ka 
piirkondlikel konkurentsiasutustel. Muudetud seadus sisaldab ka asutustevahelise 
teabevahetuse ja määruse (EÜ) nr 1/2003 ülevõtmise (amicus curiae) eeskirju. 
 
2005. aastal nõustus Saksamaa Liitvabariigi valitsus sellega, et seoses kuritarvituste 
kontrolliga tuleb teha täiendavaid muudatusi. Leiti, et toiduainete puhul tuleb kehtestada 
rangemad piirangud mõjukatele ettevõtetele, kes teevad omahinnast madalama hinnaga 
pakkumisi sagedamini kui ainult vahetevahel. Seega on keelatud müüa toiduaineid 
omahinnast madalama hinnaga isegi ainult vahetevahel, välja arvatud objektiivsetel põhjustel. 
Nii loodab föderaalvalitsus tugevdada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seisundit, kes 
ei suuda vastu seista suurte jaemüüjate madala hinna strateegiale ja tõrjutakse seetõttu sageli 
turult välja. Muudatus on kavas vastu võtta 2006. aastal. 
 

Eesti 

2005. aastal tehti õigusaktides kaks olulisemat muudatust: esiteks koostati Eesti 
konkurentsiseaduse peamiste muudatuste eelnõu ja teiseks on riigi peaprokurör valmistanud 
ette leebema kohtlemise suunised.  
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Konkurentsiseaduse muudatused keskenduvad erandist teatamise süsteemi kehtetuks 
tunnistamisele. Leiti, et teatamissüsteem ei ole vajalik, sest ettevõtjad kasutavad seda harva. 
Muudatuste eelnõu on esitatud Riigikogule ja loodetavasti jõustub see 2006. aasta juulis.  

Mis puutub leebema kohtlemise suuniste koostamisesse, siis peetakse karistusseadustiku 
kohaselt konkurentsi piiravaid kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud tegevust 
kriminaalkuriteoks. Kohus võib prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse lõpetada avaliku 
menetlushuvi puudumisel ja kui süüdistatava süü ei ole suur (kriminaalmenetluse seadustiku 
paragrahv 202). Samuti võib riigiprokuratuur oma määrusega kriminaalmenetluse 
kahtlustatava või süüdistatava isiku suhtes tema nõusolekul lõpetada, kui kahtlustatav või 
süüdistatav on oluliselt kaasa aidanud avaliku menetlushuvi seisukohalt tähtsa kuriteo 
tõendamiseseme asjaolude selgitamisele ja kui ilma selleta oleks selle kuriteo avastamine ja 
tõendite kogumine olnud välistatud või oluliselt raskendatud (kriminaalmenetluse seadustiku 
paragrahv 205). 
  
Eelnimetatud sätted on konkurentsi kahjustava ettevõtjate koostöö juhtumites leebema 
kohtlemise kohaldamise suuniste vastuvõtmise peamiseks õiguslikuks aluseks. Riigi 
peaprokurör on teinud põhjalikku tööd leebema kohtlemise suuniste koostamisel, et tagada 
leebema kohtlemise programmi tulemuslik rakendamine. Konkurentsiamet on esitanud 
riigiprokuratuurile oma ettepanekud.  

 

Kreeka 

Seaduse 703/77 (Kreeka konkurentsiseadus) põhisätted ja peamised viimased muudatused 
Seadus 703/19771 monopolide ja oligopolide kontrolli ja vaba konkurentsi kaitse kohta võeti 
vastu veidi enne seda, kui Kreeka sai Euroopa Ühenduse liikmeks. Seaduse põhisätted on 
sarnased asutamislepingu artiklite 81 ja 82 sätetega. 2005. aastal võttis Kreeka parlament 
vastu seaduse 3373/2005, millega muudeti seadust 703/1977 ja viidi Kreeka õigusaktid suurel 
määral kooskõlla nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2003 ning tehti Kreeka konkurentsiõigusesse 
mitu olulist muudatust: (i) sätestati leebema kohtlemise programmi õiguslik alus ja volitused 
selle rakendamiseks; (ii) suurendati Kreeka konkurentsikomisjoni uurimisvolitusi ja volitusi 
seaduse 703/1977 rikkumiste korral; (iii) taaskehtestati majandusliku sõltuvussuhte 
kuritarvitamise keeld; (iv) volitati Kreeka konkurentsikomisjoni regulatiivselt sekkuma 
majandusharude tegevusse; ja (v) tugevdati Kreeka konkurentsikomisjoni sisestruktuuri (muu 
hulgas andes konkurentsikomisjonile selgesti eristatava õigusliku seisundi ja suurendades 
selle liikmete ning personali arvu).  
 
Olgu märgitud, et Kreeka konkurentsikomisjon kavatseb lähitulevikus välja anda teatised2, 
mis muu hulgas käsitlevad ka leebemat kohtlemist ja toimikule juurdepääsu õigust. 
 

Uute sätete kokkuvõte 

• Leebema kohtlemise programm 

                                                 
1 Muudetud seadustega 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 ja viimati seadusega 
3373/2005 [avaldatud Valitsuse Teatajas nr 188, 2. augustil 2005]. 
2 Otsuse vormis. 
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Seadusega 3373/2005 sätestati Kreeka leebema kohtlemise programmi õiguslik alus (seaduse 
703/77 artiklile 9 lisatud uus lõige 4. Leebema kohtlemise programm võetakse kasutusele 
lähitulevikus. Ettevõtja osalemine leebema kohtlemise programmis vabastab asjaomased 
füüsilised isikud kriminaalvastutusele võtmisest. Programmi ei kohaldata turgu valitsevat 
seisundit kuritarvitavate ettevõtjate suhtes. 

• Kontrollkäigud – uurimine 
Vastavalt seadusele 3373/2005 suurendati kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1/2003 oluliselt 
Kreeka konkurentsikomisjoni uurimisvolitusi. 

• Amicus Curiae 

Seaduse 703/1977 artikli 8b lõikesse 2 lisati uus punkt (punkt 14), milles sätestati Kreeka 
konkurentsikomisjoni õigus esitada omal algatusel kohtus asutamislepingu artiklite 81 ja 82 
kohaldamise kohta kirjalik (või pädeva kohtu loal suuline) arvamus ja nõuda kõikide 
kõnealuse arvamuse koostamiseks vajalike dokumentide esitamist (välja arvatud Ateena 
halduskohtus apellatsiooni astmes ja riiginõukogus). 

Seaduse 703/1977 artikli 18 uues lõikes 3 on sõnaselgelt sätestatud, et iga asutamislepingu 
artikleid 81 ja 82 kohaldav kohus võib taotleda Euroopa Komisjonilt viimase käsutuses oleva 
teabe üleandmist või Euroopa Komisjoni arvamust EÜ konkurentsialaste õigusaktide 
kohaldamist käsitlevate küsimuste kohta. 

• Sanktsioonid 
Vastavalt seaduse 703/77 artiklile 9 on suurendatud Kreeka konkurentsikomisjoni volitusi 
seaduse 703/1977 rikkumiste puhul. 

• Muud küsimused:  

a. Majandusliku sõltuvussuhte kuritarvitamise keeld 
Seaduse 703/1977 artikkel 2a: majandusliku sõltuvussuhte keelatud kuritarvitamine 
Seadusesse 3373/2005 lisati uuesti artikkel 2a (mis tühistati 2000. a augustis seaduse 703/77 
muudatusega), mis reguleerib ühe või mitme ettevõtja ja kliendi või tarnija vahelisi 
majanduslikke sõltuvussuhteid, kus kliendil või tarnijal puudub võrdväärne alternatiivne 
tarneallikas või asjaomase toote või teenuse nõudlus. Sellises olukorras kujutab 
tüüptingimuste meelevaldne määramine või diskrimineerimine või ootamatu ja põhjendamatu 
pikaajalise ärisuhte lõpetamine endast majandusliku sõltuvussuhte kuritarvitamist. 
  

b. Reguleeriv sekkumine rahvamajandusharude tegevusse 
Seadusesse 3373/2005 lisati uus lõige (lõige 5), mis käsitleb regulatiivset sekkumist 
majandusharude tegevusse.  

Arenguministri taotlusel või omal algatusel võib Kreeka konkurentsikomisjon uurida 
mõnda kindlat Kreeka majandusharu ja kui leiab kinnitust fakt, et kõnealuses sektoris 
puuduvad tõhusad konkurentsitingimused ja samal ajal avastatakse, et artiklite 1, 2, 2a ja 4 
ning sellele järgnevate artiklite kohaldamisest ei piisa tõhusate konkurentsitingimuste 
loomiseks, võib Kreeka konkurentsikomisjon põhjendatud otsusega rakendada kõiki 
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hädavajalikke tegevus- või struktuurimeetmeid, et luua kõnealuses majandusharus tõhusad 
konkurentsitingimused.  
    

c. Seaduse kooskõlla viimine mitmete määruse (EÜ) nr 1/2003 sätetega 

Seaduse 703/1977 artiklit 8b on muudetud järgmiselt: 

- Ilma et see piiraks muude asjakohase õigusaktiga määratud asutuste pädevust, kuuluvad 
käesolev seadus ja asutamislepingu artiklid 81 ja 82 Kreeka konkurentsikomisjoni 
ainupädevusse.  

- Vastavalt nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu 
artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta artikli 29 lõikele 2 võib 
Kreeka konkurentsikomisjon tühistada erandist saadava kasu.  

- Kreeka konkurentsikomisjon peab kohaldama ühenduse konkurentsieeskirju tihedas 
koostöös Euroopa Komisjoni ja teiste ELi liikmesriikide konkurentsiasutustega.  

Seaduse 703/1977 uues artiklis 11b on sätestatud, et kui Euroopa Komisjon algatab nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1/2003 III peatüki kohaselt menetluse otsuse vastuvõtmiseks, kaotab Kreeka 
konkurentsikomisjon asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamise pädevuse. Kui teise 
liikmesriigi konkurentsiasutus on saanud kaebuse või rakendab asutamislepingu artikli 81 või 
82 alusel omal algatusel meetmeid kokkuleppe, ettevõtjate ühenduse otsuse või ühe või mitme 
ettevõtja tegevuse suhtes, võib Kreeka konkurentsikomisjon liikmesriigi konkurentsiasutuse 
algatusel alustatud menetluse peatada või lõpetada või kaebuse tagasi lükata või jätkata 
tavapäraselt ja võtta juhtumi suhtes vastu otsuse. 

d. Ühisettevõtted 
Vastavalt seadusele 3373/2005 peetakse kõiki täielikult toimivaid ühisettevõtteid 
koondumisteks, mille suhtes tuleb kohaldada ühinemise kontrolli sätteid. Kui aga 
ühisettevõttel on koostööle omased jooned, uuritakse seda vastavalt seaduse 703/1977 artikli 
1 lõigetele 1 ja 3. Hindamise käigus peab Kreeka konkurentsikomisjon arvesse võtma 
järgmist: a) kas kaks või enamat emaettevõtjat tegutsevad olulisel määral ühisettevõttega 
samal turul või eelneval, järgneval, naaber- või tihedalt seotud turul ja b) kas ühisettevõtte 
loomisest tulenev koostöömõju annab asjaomastele ettevõtjatele võimaluse kõrvaldada 
konkurents märkimisväärselt osalt oma turgudest.  

Hispaania 

2005. aastal ei võetud vastu ühtegi uut siseriiklikku konkurentsiseadust muutvat õigusnormi. 
Sellest hoolimata tegeleti Hispaanias aktiivselt kehtiva konkurentsinormistiku 
läbivaatamisega.  

Valitsuse ettepanekud uute õigusaktide kohta 
 
1. Valge raamat Hispaania konkurentsinormistiku reformi kohta 
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Valge raamat Hispaania konkurentsinormistiku reformi kohta koostati 2004. aastal ja 
peaministri teine asetäitja ning majandus- ja rahandusminister esitlesid seda ametlikult 20. 
jaanuaril 2005. Kõnealune dokument on aruteludokument, mille eesmärk on algatada 
Hispaanias kehtiva õigusliku ja institutsioonilise konkurentsiraamistiku läbivaatamine, et 
tagada parimate tõhusa konkurentsi kaitsmise vahendite ja vastava struktuuri olemasolu 
turgudel ning kindlustada sotsiaalne heaolu ja ressursside tõhus jaotamine.  
 
Valges raamatus tehakse ettepanekuid uute meetmete rakendamiseks, mis mõjutavad 
Hispaania konkurentsiasutuste institutsioonilist ülesehitust, konkurentsi kahjustava tegevuse 
vastu võitlemist, ühinemiste kontrolli, riigiabi kontrolli ja konkurentsiasutuse toetavat rolli. 
Kõnealuste meetmetega muudetakse konkurentsiasutus sõltumatumaks ja suurendatakse selle 
täidesaatvaid volitusi, eelkõige leebema kohtlemise programmi kasutuselevõtuga, 
kiirendatakse kohtumenetlust, kooskõlastatakse tegevust eri sektoreid reguleerivate asutustega 
ja võimalik et ka antakse kohtutele õigus vahetult kohaldada siseriiklikke konkurentsieeskirju.  
 
Valge raamatu üle oli võimalik avalikult arutada konkurentsiteenistuse koduleheküljel, mille 
tulemusel saadi palju ettepanekuid ja märkusi.  

2. Seaduseelnõu koostamine 

Valges raamatus esitatud peamised ettepanekud on lisatud praegu koostamisel olevasse 
konkurentsiseaduse eelnõusse. Eelnõu saadeti konsultatsiooni saamiseks konkurentsikohtusse. 
Konkurentsikohus esitas mitu märkust, millest mõni lisati eelnõusse.  

Lisaks esitas oma heakskiitva arvamuse Consejo de Defensa de la Competencia – asutus, mis 
vastutab riigi ja autonoomsete piirkondade vahelise koostöö, tegevuse kooskõlastamise ja 
teabevahetuse eest, et edendada konkurentsialaste õigusaktide ühetaolist kohaldamist.  

Eelnõu esitatakse parlamendile 2006. aasta jooksul. 

 

Prantsusmaa 
 
Esimeses, 27. detsembri 2005. aasta dekreedis (nr 2005-1668) on täpsustatud 2004. aastal 
määrusega (EÜ) nr 1/2003 kooskõlla viidud konkurentsieeskirjade kohaldamise tingimusi. 
Selgitatud on määruse artikli 22 lõike 1 kohase abi osutamise menetlust. Sätestatud on uued 
juhtumite konkurentsinõukogus arutamise menetlusnormid, mille eesmärk on tõhustada 
riiklikke meetmeid ja tagada nende vastavus kaitseõigustele. Dekreedis on sätestatud 
raamistik, mis reguleerib nii artiklite 81 ja 82 kohaselt (vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 
artikli 15 lõikele 1) tehtud kohtuotsuste kohustuslikku ülevõtmist kui ka kohtute poolt 
Euroopa Komisjonile taotluste esitamist arvamuse või teabe saamiseks vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõikele 1. 
 
Teises, samuti 27. detsembril 2005. aastal vastu võetud dekreedis (nr 2005-1667) on 
sätestatud normid, mis reguleerivad konkurentsinõukogu esindamist apellatsioonikohtus. 
 
Kolmanda, 30. detsembri 2005. aasta dekreediga (nr 2005-1756) asutati siseriiklike ja 
ühenduse konkurentsieeskirjade kohaldamist nõudvatele vaidlustele spetsialiseerunud tsiviil- 
ja kaubanduskohtud. 
 



 9

 
Uute sätete kokkuvõte 

 
Kontroll 

 
Dekreedis nr 2005-1668 on sätestatud eeskirjad, mis reguleerivad abi, mida teiste siseriiklike 
konkurentsiasutuste ametnikud saavad osutada konkurentsi, tarbijate ja pettuste kontrolli 
peadirektoraadi (DGCCRF) volitatud inspektoritele: aruandes tuleb nimetada abistava 
inspektori nimi ja kohalolek ning viidata abi andmist lubavale ministri otsusele. 
 

Amicus Curiae 
 

Dekreedis nr 2005-1668 on sätestatud, et konkurentsinõukogu otsuste vastu esitatud kaebuste 
arutamisel võib teda kohtus esindada eesistuja või viimase poolt nimetatud isik. 

Dekreediga nr 2005-1667 on täiendatud konkurentsinõukogu võimalust esitada 
apellatsioonikohtule kirjalikke märkusi õigusega sekkuda kohtuistungil suuliselt samamoodi 
kui muud sõltumatud haldusasutused. Kõnealune suulise sekkumise võimalus on juba antud 
majandusministrile. 
 

Toimikule juurdepääs 
 

Seoses ärisaladusega on 27. detsembri 2005. aasta dekreedis sätestatud menetlus, mida 
ettevõtted peavad järgima, kui nad viitavad ärisaladustele ja taotlevad teabe selleks liigitamist. 
Sätestatud on kõnealuse taotluse rahuldamata jätmise tingimused, kui taotlust ei esitata 
tähtajaks või kui taotlus on kuritahtlik või põhjendamatu, ning sätestatakse uued eeskirjad, 
mis reguleerivad toimikule juurdepääsu kooskõlas kaitseõiguste ja avaliku huvi hea halduse 
põhimõttega. 

Kohustused/sanktsioonid 
 

Dekreedis nr 2005-1668 on sätestatud ettevõtete poolt konkurentsinõukogule esitatud 
võetavate kohustuste läbivaatamise menetlus ja konkurentsinõukogu määratud trahvide 
maksmise tingimused. 
 

Täitmise tagamine eraõiguse kaudu 
 

Dekreedis nr 2005-1756 on loetletud kaheksa tsiviil- ja kaubanduskohut, mis on 
spetsialiseerunud siseriiklike ja ühenduse konkurentsieeskirjade kohaldamist nõudvate 
vaidluste lahendamisele, nimelt Marseille’, Bordeaux’, Lille’i, Fort-de-France’i, Lyoni, 
Nancy, Pariisi ja Rennes’i kohtud. Pariisi apellatsioonikohus on valitud ainsaks 
apellatsioonkaebusi arutavaks kohtuks. 

  

Iirimaa 
2005. aastal ei tehtud siseriiklikesse konkurentsialastesse õigusaktidesse märkimisväärseid 
muudatusi, välja arvatud arestimise/võetuse korra tühistamine. 
 
Arestimise/ võetuse korra tühistamine: 
Vastavalt 2002. aasta konkurentsiseaduse artikli 45 lõikele 3 võis konkurentsiasutus määruse 
alusel arestida raamatupidamisregistrite, dokumentide ja arhivaalide originaale. Lõikes 6 on 
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sätestatud, et "kõiki vastavalt lõikele 3 arestitud raamatupidamisregistreid, dokumente ja 
arhivaale võib enda käes hoida kuus kuud või ringkonnakohtu kohtuniku loal pikemat 
aega…”. See tähendas, et kui konkurentsiasutus soovis määruse alusel arestitud 
raamatupidamisregistrit, dokumenti või arhivaali enda käes hoida kauem kui kuus kuud, pidi 
selleks loa andma ringkonnakohus. 
 
Kõnealune nõue tühistati investeerimisfonde, äriühinguid ja mitmesuguseid õigusnorme 
käsitleva 2005. aasta seaduse paragrahviga 76. See tähendab, et tühistatud on nõue, et 
konkurentsiasutus peab taotlema ringkonnakohtult luba arestitud dokumentide enda käes 
hoidmiseks või lubatud tähtaja pikendamiseks. Paragrahvi 46 lõikes 6 sätestatud nõuet 
kohaldatakse siiski enne 30. juunit 2005 arestitud tõendite suhtes. Investeerimisfonde, 
äriühinguid ja mitmesuguseid õigusnorme käsitleva 2005. aasta seaduse paragrahvi 76 lõikes 
3 on sätestatud: 
„Sõltumata konkurentsiseaduse paragrahvi 45 lõike 6 kehtetuks tunnistamisest käesoleva 
paragrahviga, kehtib lõige 6 jätkuvalt kõikide raamatupidamisregistrite, dokumentide ja 
arhivaalide suhtes, mis on lõike 6 kohaselt arestitud või hangitud enne käesoleva paragrahvi 
jõustumist...” 
 

Itaalia 
28. detsembri 2005. aasta seadusega nr 262 tunnistati kehtetuks konkurentsiseaduse artikkel 
20, millega usaldati Itaalia Pangale konkurentsieeskirjade täitmise tagamine panganduse 
valdkonnas sõlmitud kokkulepete, seal asetleidnud turgu valitseva seisundi kuritarvituste ja 
ühinemiste puhul. Seega kuulub (siseriiklike ja ühenduse) konkurentsieeskirjade kohaldamine 
kõikides majandusharudes alates 2006. aastast täielikult Itaalia konkurentsiasutuse 
ainupädevusse.  
 

Küpros 
 
2005. aastal Küprose siseriiklikke õigusakte sisuliselt ei muudetud 
 

Läti 
2005. aastal Läti siseriiklikke õigusakte sisuliselt ei muudetud 
 

Leedu 
2005. aastal Leedu siseriiklikke õigusakte sisuliselt ei muudetud 
 

Luksemburg 
Pärast konkurentsiseaduse vastuvõtmist 17. mail 2004. aastal ei ole konkurentsialaseid 
õigusakte muudetud. 
 

Ungari 
2005. aastal muudeti mitut konkurentsiseaduse sätet. Muudatuste põhjendus oli järgmine: 
esiteks tuli paljud konkurentsiseaduse sätted viia kooskõlla neid täiendavate Ungari uue 
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haldusmenetluse normidega; teiseks muudeti teatavaid konkurentsiseaduse sätteid, et 
hõlbustada Euroopa Ühenduse õiguse kohaldamist ja koostööd Euroopa 
konkurentsivõrgustiku raames; kolmandaks andsid teatud sätete muutmiseks alust 
konkurentsieeskirjade kohaldamisel omandatud kogemused. Lisaks tehti seadusandlusse 
muutus, et oärast 1. septembrit 2005 peetakse riigihanke- või kontsessioonilepingute 
sõlmimisel toimunud pakkumismahhinatsioone sõltuvalt lepingu maksumusest kas kergemaks 
või raskemaks kuriteoks, mis on karistatav kuni kahe või kuni viie aasta pikkuse vangistusega 
(kriminaalseadustiku § 296/B.) 
 
Uute sätete kokkuvõte 
 
Tühistati üksikerandite süsteem.  
 
Erinevalt varasemast korrast võib nüüd iga isik esitada konkurentsiametile kaebuse või 
mitteametliku kaebuse konkurentsieeskirjade rikkumise kohta. Konkurentsiametile saab 
kaebuse esitada viimase väljastatud nõuetekohaselt täidetud vormil. Kui esitatud teave on 
piisav konkurentsi järelevalvemenetluse algatamiseks, käsitleb konkurentsiamet esitatud 
vormi kaebusena, vastupidisel korral käsitletakse seda mitteametliku kaebusena. Kaebuse ja 
mitteametliku kaebuse eristamine on oluline, sest n-ö ametliku kaebuse esitanud isikul on 
täiendavad õigused: tal on piiratud juurepääs dokumentidele ja ta võib kohtusse edasi kaevata 
konkurentsinõukogu otsuse, kus leitakse, et uurimise algatamiseks vajalikud tingimused ei ole 
täidetud. Uue süsteemi eeliseks on see, et vormi nõuetekohasel täitmisel annavad kaebuse 
esitajad väidetava rikkumise kohta üksikasjalikumat teavet, mis teeb rikkumise uurimise 
konkurentsiasutuse jaoks lihtsamaks. Teisalt saavad isikud, kes ei ole turuolukorrast piisavalt 
teadlikud, esitada ainult mitteametlikke kaebusi, mis vähendab põhjendamata kaebuste ja 
nende rahuldamata jätmise otsuste vastu esitatud apellatsioonkaebuste suurest arvust tingitud 
konkurentsiasutuse halduskoormust.  
 
Enne 2005. aastal vastu võetud muudatust ei olnud kahju kannatanud pooltel Ungari seaduste 
kohaselt sõnaselget õigust pöörduda kohtusse otse, st ilma konkurentsiasutuse eelneva 
otsuseta. Muudatustega tunnustatakse EÜ õiguse vahetut mõju ja antakse kohtule sõnaselge 
õigus arutada konkurentsieeskirjade rikkumisi ja teha otsuseid nende kohta. 
Konkurentsiseadusesse lisati üksikasjalikud eeskirjad, mis reguleerivad konkurentsiõiguse 
täitmise tagamist eraõiguse kaudu. Näiteks kui konkurentsiamet või teise astme halduskohus 
tuvastab teatud juhtumis, et kokkulepe või tegevus on õigusvastane, on otsuse see osa 
tsiviilkohtule siduv. Tsiviilkohtud on kohustatud teatama konkurentsiametile nõuete 
esitamisest, et hõlbustada ameti osalemist kohtumenetluses amicus curiae’na.  
 
 
Kehtestati üksikasjalikumad eeskirjad valdkondlike uurimiste jaoks. Selgemalt on 
reguleeritud uurimise algatamine ja järgitav menetlus.  
 
Konkurentsiseadusesse lisati ka kohustuste võtmise otsuseid käsitlevad sätted. 
Konkurentsiamet võis kõnealust otsuse liiki kasutada ainult juhtumites, mille uurimine 
põhines EÜ õigusel. Leiti, et seda võimalust tuleks laiendada ka siseriiklikule õigusele.  
 
Tehtud muudatused mõjutavad teatud määral ka konkurentsiameti uurimisvolitusi. Vastavalt 
konkurentsiseaduse uutele sätetele käsitletakse kohtuekspertiisiks kasutatavate 
infotehnoloogiliste vahenditega omandatud andmekandjate koopiaid nagu kõiki muid 
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andmeid ja seega peab konkurentsiametil olema neile juurdepääs. Seaduses sätestati EÜ 
konkurentsiõiguse põhimõtetele tuginedes ka õigusabi konfidentsiaalsus. 
 

Malta 
2005. aastal Malta siseriiklikke õigusakte sisuliselt ei muudetud 
 

Madalmaad 
7. detsembril 2004 kiitis Hollandi parlament heaks eelnõu, millega Madalmaade 
konkurentsiasutus muudeti sõltumatuks haldusasutuseks. Alates 1. juulist 2005 ei ole 
Madalmaade konkurentsiasutus enam majandusministeeriumi allasutus, vaid tal on sõltumatu 
haldusasutusena oma juhatus. Madalmaade konkurentsiasutuse juhatusse kuulub kolm liiget. 
Kõige olulisem konkurentsiseaduse muudatus on see, et majandusministril ei ole enam õigust 
anda välja üksikuid konkurentsijuhtumeid käsitlevaid suuniseid. Minister jääb siiski 
vastutavaks konkurentsipoliitika eest ja võib Madalmaade konkurentsiasutusele anda üldiseid 
suuniseid. Konkurentsiseaduse muutmise seaduses (sõltumatu haldusasutus) [Wet tot 
wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van 
de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] on sätestatud 
energiaturu reguleerimise ameti (DTe) täielik ühendamine Madalmaade 
konkurentsiasutusega. Sõltumatu haldusasutuse staatuse saamine ei mõjuta Madalmaade 
konkurentsiasutuse töötajate õiguslikku seisundit. Nende tööandjaks on jätkuvalt 
majandusministeerium. 

 
Uute sätete kokkuvõte 
 

Sanktsioonid: 
Trahvide määramise suunised ehituse valdkonnas (kättesaadavad hollandi keeles 
Madalmaade konkurentsiasutuse koduleheküljel www.nmanet.nl) 

 
- Trahvide määramise suunised teatava konkurentsi kahjustava tegevuse eest 

teede- ja infrastruktuuriehituse valdkonnas (GWW) – 13. oktoober 2004 
- Trahvide määramise suunised teatava konkurentsi kahjustava tegevuse eest 

seadmeehituse valdkonnas – 21. aprill 2005 
- Trahvide määramise suunised teatava konkurentsi kahjustava tegevuse eest 

elamuehituse ja kommunaalehituse valdkonnas – 1. september 2005 (parandus 
trahvide määramise suunistesse teatava konkurentsi kahjustava tegevuse eest 
elamuehituse ja kommunaalehituse valdkonnas – 11. oktoober 2005 ) 

- Kaablite ja juhtmetega seotud trahvide määramise suunised – 17. november 
2005 

- Haljasaladega seotud trahvide määramise suunised – 24. november 2005 
- Trahvide määramise suunised teatava konkurentsi kahjustava tegevuse eest 

betoontoodete tootmises (mört, betoonist sillutuskivid, monteeritavad 
betoonelemendid, betoonist põrandaelemendid) – 24. november 2005 

 
Muud küsimused 

 
Suunised teavitajatele 
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2005. aasta detsembris jõustusid Madalmaade konkurentsiasutuse suunised 
teavitajatele. Suuniste eesmärk on teavitada konkurentsiseaduse võimalike 
rikkumiste kohta teavet omavaid isikuid Madalmaade konkurentsiasutusele teabe 
avaldamise võimalustest ja tingimustest. 
 
Selgitades, kuidas teavitajaid (ka anonüümseid) koheldakse, loodab Madalmaade 
konkurentsiasutus, et üha rohkem inimesi hakkab edastama teavet. See on oluline, 
kuna üksikisikute esitatud teave võib olla konkurentsiasutusele talle seadusega 
pandud ülesannete täitmisel otsustava tähtsusega. See võib kaasa tuua uue 
uurimise või aidata paremini mõista teatud turuvaldkonnas toimuvat. 
 
Üks suuniste keskseid aspekte on teavitajate võimalus jääda anonüümseks. Kui 
teavet annab inimene, kelle isik ei ole Madalmaade konkurentsiasutusele teada, 
hoidub konkurentsiasutus tema isiku tuvastamisest ja seega võib see inimene olla 
kindel, et tema isikut ei avalikustata. Kui aga teabe andja isik on Madalmaade 
konkurentsiasutusele teada, ei ole tema anonüümsus tagatud, sest kohus võib anda 
korralduse teabe andja isik avalikustada, kui seda peetakse asjaomase juhtumi 
puhul vajalikuks. 
 
Teavitajatele mõeldud suunistes on kirjeldatud Madalmaade konkurentsiasutusele 
teabe andmise eri võimalusi. Tagamaks, et üksikisikud esitavad 
konkurentsiasutusele nende käsutuses oleva teabe, on Madalmaade 
konkurentsiasutus sõlminud kokkuleppe riikliku kontaktpunktiga, mis on loodud 
kuritegudest anonüümselt teatamise tarvis. Loomulikult võivad inimesed helistada 
otse Madalmaade konkurentsiasutuse infotelefonile või saata elektronkirja. Veel 
üks Madalmaade konkurentsiasutuse teavitamise võimalus on teha seda 
vahendajaks oleva kolmanda isiku kaudu. 
Kõige olulisem on, et Madalmaade konkurentsiasutus soovib julgustada teavitajaid 
enda poole pöörduma, kui nad arvavad, et neil on huvitavat teavet.  

 

Austria 
Pärast pikka ja põhjalikku ettevalmistustööd esitati jaanuaris aruteluks kartelliseaduse ja 
muudetud konkurentsiseaduse ettepanekud ning seadused võeti parlamendis vastu juunis 
(2005. aasta kartelliseadus, BGBI 61/2005; 2005. aasta muudetud konkurentsiseadus, BGBI 
62/2005). Kahe kõnealuse muudatuse peamiseks sisuks oli ühenduse õiguse (asutamislepingu 
artiklid 81 ja 82) ülevõtmine Austria konkurentsiõigusesse, teatamis- ja 
registreerimissüsteemi tühistamine, leebema kohtlemise programmi rakendamine ja 
ühinemiste tsentraliseeritud kontrolli mõningate aspektide muutmine (kõrgemad 
sekkumiskünnised, teatamiskohustuse üleandmine kartellikohtult föderaalsele 
konkurentsiasutusele ja ühinemiste tsentraliseeritud kontrolli kohaldamine kooperatiivsete 
ühisettevõtete suhtes). 
 
Uute eeskirjade kokkuvõte 
 
1. jaanuaril 2006. aastal jõustunud reformi põhielemendid on järgmised: 

o Kartellide ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise keelustamine (kooskõlas 
asutamislepingu artiklitega 81 ja 82) 
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o Kartellide lubamise nõude ja vertikaalsetest turustuskokkulepetest ning ettevõtjate 
ühenduste mittesiduvatest soovitustest teatamise nõude kehtetuks tunnistamine ja 
nende asemel õigusliku erandi süsteemi kehtestamine 

o Määruse (EÜ) nr 1/2003 kohased menetlused (eriti lõpetamisotsused ja 
parandusmeetmed) 

o Leebema kohtlemise programmi vastuvõtmiseks seadusliku volituse andmine (vt 
juhendit föderaalse konkurentsiasutuse koduleheküljel: www.bwb.gv.at) 

o Ühinemistest teatamine föderaalsele konkurentsiasutusele kartellikohtu asemel 
o Mitmete teatamisnõude künniste märgatav tõstmine 
o Ühinemiste kontrolli kohaldamine kooperatiivsete ühisettevõtete suhtes 

 

Poola 
2005. aastal Poola konkurentsiõigust oluliselt ei muudetud.  

 

Portugal 
 

Mootorsõidukikütuseturu õiguslik raamistik – [4. aprilli 2005. aasta Portaria 362/2005, ja 

10. oktoobri 2005. aasta dekreet-seadus nr 170/2005] 

Pärast Portugali konkurentsiasutuse poolt valitsusele antud soovitust, mis käsitles 
mootorsõidukikütuseturu toimimist, võeti 2005. aastal vastu kaks õigusakti, et soodustada 
konkurentsi kõnealusel turul.   
 
Neist esimese õigusakti eesmärk on vältida olukorda, kus turvanõuded takistavad uute 
ettevõtete, eriti hüpermarketite turuletulekut. Peale kütuseturu konkurentsivõimelisemaks 
muutmise püütakse uue õigusaktiga kaitsta ka tarbijaid. Dekreediga kohustati jaemüüjaid 
püstitama maanteede äärde suured tahvlid oma hinnakirjadega, et tarbijad saaksid otsustada 
ühe või teise müüja kasuks enne tanklasse sisenemist.  
 
Soovitus nr 1/2005 - gaasisektor 
 
Maagaasi kasutuselevõtu tõttu Portugalis oli vaja uut õigusraamistikku, mis käsitleks 
gaasipaigaldiste turvalisust ja kontrolliasutuste loomist.  
 
Portugali konkurentsiasutus soovitas valitsusel tühistada otsus, millega anti Instituto 
Tecnológico de Gásile (ITG) õigus tegutseda gaasiseadmete kontrollija ja sertifitseerijana. 
Kuna ITG on mittetulunduslik kommunaalettevõte, kelle peamisteks partneriteks on 
gaasiettevõtjad, oleks tema tegevus gaasitarnijate sertifitseerijana moonutanud konkurentsi.  
 
Portugali konkurentsiasutus soovitas ka täpsemalt selgitada kõnealuses valdkonnas 
tegutsevate eri ettevõtjate kohustusi ja meetmeid vähendamaks suurt erinevust ettevõtetele 
ning tarbijatele antavas teabes.   

 
Soovitus nr 2/2005 – mobiilsideteenused 

 
Portugali konkurentsiasutus esitas valitsusele soovituse, mis käsitles mobiilsideoperaatorite 
pakutavate teenuste tariifide esitamise viisi ja selleks kasutatavaid kohti. Tehti ettepanek võtta 
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meetmeid, mis aitaksid tarbijal valida talle kõige soodsama tariifi ja soodustaksid 
mobiilsideoperaatorite vahelist hinnakonkurentsi. 
 
Tariife on väga keerukas võrrelda ja seda tehes tuleb arvesse võtta hulgaliselt muutujaid. See 
raskendab tarbijal sobivaima tariifi valimist. Seetõttu on Portugali konkurentsiasutus 
otsustanud esitada valitsusele soovituse, milles tehakse ettepanek võtta vastu õigusakt, mis 
võimaldaks tarbijatel iga mobiilsideoperaatori koduleheküljel oleva kalkulaatori abil arvutada 
välja igakuised kulud ja võrrelda eri operaatorite tariife või sama mobiilsidevõrgu eri tariife 
ning püsiklientide soodustusi ning lepingu rikkumisega kaasnevaid sanktsioone. 
 
Konkurentsiasutus leiab, et selline õigusakt annab tarbijatele võimaluse viia kulud 
miinimumini, võimaldades võrrelda operaatorite poolt teatud tarbimisharjumuste põhjal 
pakutavaid eri tariife. See võimaldab neil hinna alusel valida kõige soodsama variandi. 
 
 
Uute sätete kokkuvõte 
 
Leebema kohtlemise programmi käsitleva dekreet-seaduse ettepaneku eelnõu 
 
Portugalis ei rakendata praegu leebema kohtlemise programmi. Portugali konkurentsiasutus 
tegi siiski valitsusele ettepaneku luua leebema kohtlemise programm, millega vähendatakse 
Portugali konkurentsiseaduse artikli 4 (mis on väga sarnane asutamislepingu artikliga 81) 
alusel ettevõtjatele või füüsilistele isikutele/eraisikutele määratavaid trahve või vabastatakse 
nad trahvist täielikult. Uuest korrast saaksid kasu ainult kaks esimest konkurentsiasutuse 
poole pöördunud ettevõtjat ja selles on ette nähtud kaks trahvide vähendamise tasandit – kuni 
50% ja üle 50% – ja see hõlmab veelgi leebema kohtlemise võimalust.  
 

Määruse (EÜ) nr 1/2003 kohaldamisalasse kuuluvaid menetluseeskirju käsitleva dekreet-
seaduse ettepaneku eelnõu 

Portugali konkurentsiasutus esitas valitsusele ettepaneku eelnõu, mille eesmärk on rakendada 
täies ulatuses nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklit 15, mis käsitleb koostööd siseriiklike 
kohtutega, sest konkurentsiasutus on veendunud, et kõnealuse artikli täitmine võib 
nõuetekohase siseriikliku menetluskorra puudumisel sattuda ohtu. Ettepaneku eesmärk on 
muuta selgemaks raamistikku, mis reguleerib komisjoni või Portugali konkurentsiasutuse 
poolt siseriiklikele kohtutele amicus curiae seisukohtade esitamist ja siseriiklike kohtute poolt 
mõlemalt eelnimetatud asutuselt arvamuse taotlemist. Samuti luuakse õiguslik kanal 
asutamislepingu artiklitele 81 ja 82 viitavate kohtuotsuste edastamiseks komisjonile.  

Sloveenia 
2005. aastal Sloveenia siseriiklikke õigusakte sisuliselt ei muudetud 

 

Slovakkia 
2005. aastal seadusandlikke muudatusi ei tehtud. Konkurentsiamet tegeleb kontrollkäike, 
leebemat kohtlemist ja sanktsioone käsitlevate uute suuniste väljatöötamisega. 
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Soome 
Detsembris kiitis parlament heaks eelnõu, mis käsitleb makseid nagu altkäemaksud ja trahvid, 
sealhulgas trahve konkurentsinormide rikkumise eest, mida edaspidi ei saa maksustatavast 
tulust maha arvata, sest see vähendaks nende hoiatavat mõju. Seadus jõustub esimest korda 
2006. majandusaastal (360/1968). 
 

Rootsi 

Uute sätete kokkuvõte 

• Kontrollkäigud: 
Konkurentsiseaduse artikli 48 muudatus: Stockholmi linnakohtu määruseid seoses 
kontrollkäikudega võib kohaldada uurimisaluse ettevõtte juhatuse liikmete ja töötajate 
kodude ning muude nende kasutatavate ruumide suhtes (seadus 2005:598) 

 
• Sanktsioonid: 
Konkurentsiseaduse artikli 33 muudatus: õigus nõuda konkurentsiseadust või 
asutamislepingu artiklit 81 või 82 tahtlikult või hooletusest rikkunud ettevõtjate tekitatud 
kahju hüvitamist (seadus 2005:598). 

 

Ühendkuningriik 
 
2005. aastal Ühendkuningriigi siseriiklikke õigusakte sisuliselt ei muudetud 
 
 
1.2. EÜ konkurentsieeskirjade rakendamine siseriiklike konkurentsiasutuste poolt 
 
Liikmesriigid on teatanud järgmistest otsustest:  
    

Belgia 
 
Juhtumite kokkuvõtted 
 
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
 
30. novembril 2005. aastal võttis Belgia konkurentsinõukogu turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamise juhtumi uurimiseks algatatud menetluse lõpus vastu otsuse, millega kiideti 
heaks ettevõtte Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) pakutud kohustused. Otsus täiendab 
Euroopa Komisjoni 22. juuni 2005. aasta otsust (juhtum COMP/39.116), võttes arvesse 
asjaolu, et vastuväited erinesid. Kasutati sama kaubaturu määratlust.  
 
Kuna Belgia õiguses ei ole kohustuste aktsepteerimise võimalust sõnaselgelt ette nähtud, 
põhines konkurentsinõukogu otsus määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklil 45, mis sätestab, et määrus 
on tervikuna siduv (seega ka artikkel 5) ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.  
 
Konkurentsiasutus hindas ja täiendas pakutud kohustusi. Need edastati märkuste esitamiseks 
asjaomasel turul tegutsevatele suurimatele ettevõtjatele. Kasutades sama loogikat, mida on 
kasutatud määruse (EÜ) nr 1/2003 13. põhjenduses, leitakse otsuses, et CCEB pakutud 



 17

kohustused on piisavad konkurentsinõukogu kahtluste hajutamiseks ja annavad esitatud 
vastuväidetele nõuetekohase vastuse, ilma et oleks vaja tuvastada, kas rikkumine toimus või 
jätkub. Kohustused aitavad suurendada konkurentsi Belgia gaseeritud karastusjookide turul. 
CCEB kohustub kohaldama võrdseid tingimusi kõikide samaväärses olukorras olevate klientide 
suhtes. Selline mittediskrimineerimise põhimõte on kõikide kõnealuste kohustuste ja CCEB 
kaubandus- ja tegevuspoliitika aluseks. 
 
Otsus on lõplik, kuna määratud tähtaja jooksul otsust edasi ei kaevatud.  
 
Kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
29. juulil 2005. aastal võttis Belgia konkurentsinõukogu saadud kaebuse alusel Corps des 
Rapporteurs’ omaalgatusliku uurimisena alanud menetluse lõpus vastu otsuse, mis käsitles 
Belgia jalgpalli meistriliigalt (Ligue belge de football professionnel, edaspidi „LBV”) saadud 
Belgia jalgpalli meistrivõistluste 2005/2006., 2006/2007. ja 2007/2008. hooaja esimese ja 
teise divisjoni matšide taasedastamise õiguseid. 9. mail 2005. aastal andis LVB esimese ja 
teise divisjoni jalgpalliklubide nimel kõnealused õigused Belgacom Skynetile.  
 
Kõnealune taasedastamisõiguste paketina müük kujutas endast jalgpalliklubide kokkulepet, 
mille õiguspärasust tuli kontrollida vastavalt artiklile 81. Artikkel 81 on kohaldatav, sest 
täidetud on kaubandusmõju kohta suuniseid andvas komisjoni teatises sätestatud kriteeriumid. 
 
Konkurentsinõukogu leidis, et kõikide taasedastamisõiguste andmine Belgacom Skynetile ei 
olnud asutamislepingu artikliga 81 vastuolus. Nõukogu võttis muu hulgas arvesse asjaolu, et 
endine turgu valitsev sideoperaator Belgacom on uustulnuk tasulise televisiooni teenuste 
turul, kus senimaani olid valitsenud teised telekanalid.  
 
Konkurentsinõukogu otsus on edasi kaevatud Brüsseli apellatsioonikohtusse. Kohtuotsus 
tehakse 2006. aasta teises pooles. 
 

Siseriikliku konkurentsiasutuse poolt artiklite 81 ja 82 kohaldamisel tehtud otsuste täielik 

loetelu 

• 29. juuli 2005. aasta otsus 2005-I/O-40: Belgia jalgpalli meistrivõistluste 
taasedastamisõiguste müük paketina (LVB).  

 
- Otsuse täistekst (ainult hollandi keeles): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – 2. köide (lk 44947–44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, lk 28, konkurentsinõukogu 

koduleheküljel aadressil: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- Pressiteate tekst (prantsuse keeles):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Pressiteate tekst (hollandi keeles):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- Pressiteate tekst (prantsuse keeles):  

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
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http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• 30. novembri 2005. aasta otsus 2005-I/O-52: Distri-One SA / Coca-Cola Enterprises 
Belgium SPRL 

- Otsuse täistekst (ainult prantsuse keeles):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – 2. köide (lk 55371 – 44957) 
- Konkurentsinõukogu viimased otsused leiab nõukogu koduleheküljelt 

aadressil: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- Pressiteate tekst (hollandi keeles):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• 21. detsembri 2005. aasta otsus 2005-P/K-58: G. Delandes Diffusion / Federauto  
- Otsuse täistekst (ainult prantsuse keeles):  
- Moniteur belge (M.B.) 27.2.2006 (lk 10503–10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, nr 4, 

lk. 94 :  
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 

 

Tšehhi Vabariik 
2005. aastal võttis konkurentsiamet vastu kaks asutamislepingu artiklit 82 kohaldavat otsust: 
 
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine riigi osalusega metsamajandusettevõtte poolt 
 
2005. aastal algatati uurimine seoses konkurentsiseaduse ja asutamislepingu artikli 82 
võimaliku rikkumisega riigi osalusega ettevõtte Lesy České republiky, s.p. (Tšehhi Vabariigi 
metsad, edaspidi „LCR”). LCR lõpetas oma tarnijatega metsamajandustöödega seotud 
lepingulised suhted, kuulutades mõned lepingud kehtetuks ja nõudes üleminekut 
üksiktellimustel põhinevale süsteemile.  
 
Konkurentsiamet tegi kindlaks, et LCR oli metsakasvatuse, metsakasutuse ja toorpuidu turul 
valitsevas seisundis. Ta jõudis järeldusele, et LCR põhjustas lepingupartneritele materiaalset 
kahju, mis seisnes metsamajandustööde ajutises seiskumises, ning mittemateriaalset kahju, 
mis tulenes ebakindlusest edasise koostöö suhtes LCRiga, mis omakorda kahjustas 
investeeringuid, mida mõjutatud ettevõtted olid juba teinud. 
 
LCR esitas konkurentsiametile parandusmeetmete ettepaneku, mis konkurentsiameti arvates 
oleks kõrvaldanud LCRi tegevuse edaspidise võimaliku negatiivse mõju lepingupartneritele. 
Konkurentsiamet võttis vastu otsuse, mis kohustas LCRi ennistama endised lepingulised 
suhted. Lisaks kohustati LCRd valima metsakasvatuse ja -kasutuse teenuseid osutavaid 
lepingupartnereid ainult läbipaistva ja mittediskrimineeriva pakkumismenetluse teel, mille 
tingimused lepiti kokku konkurentsiametiga. Vastavalt konkurentsiseadusele lõpetas 
konkurentsiamet uurimise põhjendusel, et kõnealune käitumine ei põhjustanud olulisi 
konkurentsimoonutusi. LCR nõustus eelnimetatud meetmetega. 
 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine sideoperaatori poolt 
 
Alates 2002. aastast pakkus turgu valitsev sideoperaator ČESKÝ TELECOM, a.s. (edaspidi 
„ČTc”) eraklientidele ja väikeettevõtetele hinnapakette, kus kindla kuumaksu tasujatele pakuti 
kõnekrediiti või tasuta kõneminuteid. ČTc-poolne turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
seisnes teenuste sidumises, st turgudel, kus ettevõte oli valitsevas seisundis, pakuti kindlat 
kuumaksu koos teenustega, mille osutajate konkurents turul üha teravneb. ČTc kliendid said 
kõnekrediiti või tasuta kõneminuteid sisaldava hinnapaketi kasuks otsustades võtta teatud 
arvu telefonikõnesid n-ö tasuta.  Kui klient helistas vähem kui võimaldasid kõnekrediit või 
tasuta kõneminutid, pidi ta ikkagi maksma kindlat kuutasu ja kasutamata kõnekrediit (tasuta 
kõneminutid) makse summas ei kajastunud. Kõnealuste hinnapakettide ülesehitus ei 
võimaldanud eraldi arvestada kõnetasu ja telefoniliini renditasu. Seetõttu ei soovinud kliendid 
kasutada teiste operaatorite teenust, sest nad ei tahtnud kaotada kindla kuumaksu osana 
saadud n-ö tasuta kõneaega. ČTc klientidele tasuta kõneminutite või kõnekrediidi 
ärakasutamisest ei teatatud. Samuti ei saanud kliendid läbipaistmatute hinnatingimuste tõttu 
võrrelda maksumuse alusel kõnealuse sideoperaatori teenuseid ja teiste sideoperaatorite 
pakutavaid teenuseid.  
 

Kahju kannatasid peamiselt siiski ČTc konkurendid, kes suutsid kõnealusele ettevõttele 
pakkuda vaid tähtsusetut konkurentsi. Seega takistati mõistlike konkurentsitingimuste 
arengut, millest kokkuvõttes oleks saanud kasu tarbijad. Menetluse käigus tõestati, et turgu 
valitseva operaatori käitumine avaldas kahjulikku mõju konkurentsile ühisturul ja Euroopa 
Ühenduse liikmesriikide vahelisele kaubandusele. Asutamislepingu artikli 82 rikkumise eest 
määrati ČTc-le 205 000 000 Tšehhi krooni (umbes 7,5 miljoni euro) suurune trahv.  

 

Taani 

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
 
TV2 reklaamihinnad ja -tingimused 
 
Konkurentsinõukogu jõudis järeldusele, et TV2 allahindlussüsteemi teatud osad kujutavad 
endast asutamislepingu artikli 82 ja Taani konkurentsiseaduse paragrahvi 11 lõike 1 
rikkumist. Asjaomane turg on Taani telereklaami turg. Riiklik televisiooniettevõtja TV2 on 
valitsevas seisundis kõnealusel turul, kus tema turuosa oli 2001.–2005. aastal üle 50%,. 
Asjaomaseks geograafiliseks turuks on Taani.  
 
Kuna TV2 katab peaaegu 100% televisiooniturust ja hõlmab suure osa vaatajaskonnast, 
peavad reklaamijad, kes soovivad korraldada suure katvusega üleriigilisi 
telereklaamikampaaniaid, eraldama suurema osa oma telereklaami eelarvest TV2-le. Seetõttu 
on konkurents telereklaami turul seotud peamiselt reklaamijate telereklaami eelarvete 
tähtsusetute osadega. Reklaamijatega aastalepinguid sõlmides pakub TV2 aastast allahindlust, 
mille suurus sõltub reklaamija aastaeelarvest. TV2 aastane allahindlus seisneb mitme 
piirmääraga progresseeruvas ja tagasiulatuvas hindade alandamises. Antava allahindluse määr 
on 4,7%–19,7%. 
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Tehti allahindlussüsteemi mõjude majanduslik analüüs. Leiti, et TV2 aastane allahindlus 
võimaldas TV2-l kehtestada reklaamija aastaeelarve esimese osa suhtes kõrgema hinna ja 
eelarve järelejäänud tähtsusetu osa suhtes madalama hinna. TV2 seisundi tõttu turul ja asjaolu 
tõttu, et peamine konkurents on seotud reklaamijate telereklaamieelarvete tähtsusetu osa 
jagamisega, oli TV2 aastane allahindlus konkurente turult väljatõrjuva mõjuga. TV2-le anti 
korraldus allahindlussüsteemist loobuda. Juhtumi aluseks oli TV2 teatis.  
 
Elsami konkurentsi kahjustav hinnakujundus 
 
Konkurentsinõukogu otsustas, et energiaettevõte Elsam kuritarvitas oma valitsevat seisundit 
elektrienergia hulgimüügiturul (hetketurul ja börsivälisel turul). Elsam on elektrienergia 
tootmise ja hulgimüügiga tegelev Taani energiaettevõte. Kuritarvitamine seisnes 
elektrienergia ülemäära kõrgetes hindades Põhjamaade elektribörsi Nord Pool 
hulgimüügiturul, vrd asutamislepingu artikli 82 lõike 1 punkt a. Geograafiliseks turuks on 
Taani lääneosa.  
 
Konkurentsinõukogu otsustas, et Elsam oli alates 1. juulist 2003 kuni 31. detsembrini 2004 
kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit kokku rohkem kui 900 tunni jooksul, esitades 
ülemäära kõrgeid hinnapakkumisi Nord Pooli varustamiseks elektriga. Konkurentsiasutus 
leidis, et Elsami hinnakäitumise tulemusel kaotasid tarbijad (eratarbijad ja ettevõtted) 25 
miljonit eurot. Elektri hulgimüügiturul valitseva eriolukorra tõttu pidi konkurentsinõukogu 
andma erandkorras Elsamile korralduse järgida Nord Poolile pakkumiste esitamisel teatud 
hinnakujunduskava. Hinnakujunduskava näeb ette teatud valemite kasutamise. See seab piirid 
hindadele, mida Elsam saab pakkuda Nord Pooli hetketurul.  

Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
Carlsbergi tüüpleping hotellide, restoranide ja kohvikutega 
 
2005. aasta oktoobris võttis Taani konkurentsinõukogu vastu otsuse, millega muudeti 
õiguslikult siduvaks kõik Carlsbergi kohustused, mis on seotud Taani hotellide, restoranide ja 
kohvikutega sõlmitud lepingutega. Oma esialgses hinnangus leidis Taani konkurentsiasutus, 
et Carlsbergi teatavad ainuõiguslikkusnõuetega seotud äritavad õlle tarnimisel olid vastuolus 
Taani konkurentsiseaduse paragrahviga 6, asutamislepingu artikliga 81 ja Taani 
konkurentsiseaduse paragrahviga 11 ning asutamislepingu artikliga 82. Tuvastatud 
konkurentsiprobleemide heastamiseks pakkus Carlsberg välja mitu parandusmeedet. 
Konkurentsiasutus leidis, et Carlsbergi võetud kohustused lahendasid eelnimetatud 
konkurentsiprobleemid. 
 
Taani konkurentsiasutus uuris Carlsbergi tegevust järgmistes valdkondades: (1) seadmete 
tarnimise ainuõiguslikkus ja (2) turustamisvõimaluse ainuõiguslikkus. Asjaomane kaubaturg 
on seotud kaubamärgiga tähistatud õlle müügiga hotellidele, restoranidele ja kohvikutele. 
Geograafiliseks turuks on Taani. Oma umbes 70% turuosaga majutus- ja toitlustussektoris on 
Carlsberg asjaomasel turul valitsevas seisundis.  
 
Carlsbergi kohustused vähendasid seadmete kasutamise lepingute ja koostöölepingute 
kehtivuse aega. Samuti nõustus Carlsberg teise vaadiõlle seadme paigaldamisega 
baarilettidele. Kohustused annavad müügikoha omanikule ka võimaluse osta olemasolevad 
õlleseadmed Carlsbergilt kindlaksmääratud hinnaga. Lisaks võttis Carlsberg endale 
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mitmesuguseid kohustusi, mis on seotud tarnija vahetamise õigusega, sponsorlepingute üldise 
kasutamise piiranguga jne. 
 

Artiklite 81 ja 82 alusel tehtud otsuste täielik loetelu 
 
Konkurentsinõukogu 2005. aasta 23. veebruari koosolek 
Post Danmark 
Otsus kohustuste kohta, mis järgnes artikli 82 alusel tehtud 2004. aasta otsusele 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Konkurentsinõukogu 2005. aasta 27. aprilli koosolek 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog, artikkel 82 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Konkurentsinõukogu 2005. aasta 27. aprilli koosolek 
DBC Medier   artikkel 82 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film artiklid 81/82 – kohustused 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Konkurentsinõukogu 2005. aasta 26. oktoobri koosolek 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren,  artiklid 81/82 – kohustused 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Konkurentsinõukogu 2005. aasta 30. novembri koosolek 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser, Artikkel 82 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde, Artikkel 81 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Konkurentsinõukogu 2005. aasta 21. detsembri koosolek 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003, artiklid 81/82 – kohustused 
Ingliskeelne pressiteade:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser, Artikkel 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Saksamaa 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
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E.ON Ruhrgas 

Saksamaa konkurentsiamet keelas E.ON Ruhrgas AG-l pikaajaliste gaasitarnelepingute 
sõlmimise. E.ON Ruhrgas rikkus Euroopa ja Saksamaa konkurentsiõigust (asutamislepingu 
artiklid 81 ja 82, GWB paragrahv 1), kui ta sidus suurema osa piirkondlikest ja kohalikest 
gaasitarbijatest endaga pikaks ajaks, nõudes, et nad hangiksid rohkem kui 80% varudest E.ON 
Ruhrgasilt. Turustajate sidumisel pikaajaliste tarnelepingutega on turule juurdepääsu piirav 
mõju, sest see takistab uute ettevõtete turuletulekut ja võtab teistelt tarnijatelt tarnimise 
võimaluse järgmistel aastatel. 
 
Otsus on edasi kaevatud Düsseldorfi kõrgemasse piirkonnakohtusse. Samal ajal on ettevõtja 
esitanud taotluse tühistada otsuse kohene täitmisele pööramine. 
 
Pressiteated: 

17.01.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06.04.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.01.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

Otsus (saksa keeles): 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Saksamaa konkurentsiamet uuris osaluse omandamist EDEKA Zentrale AG & Co. KG poolt 
ostu- ja turustusühistus ALIDIS/Agenor nii ühinemise kontrolli eeskirjade alusel kui ka 
asutamislepingu artikli 81 seisukohalt. Konkurentsiamet jõudis järeldusele, et asutamislepingu 
artikli 81 lõike 3 tingimused on täidetud. Korraldati uurimine seoses SPAR Handels AG ja 
Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG ülevõtmisega toidukaupade keti EDEKA poolt. 
Tulevikus juhib EDEKA ühistut koos ettevõtetega ITM Entreprises S.A. ja Centros 
Comerciales Ceco S.A. (EROSKI).  
 
Pressiteade: 
29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Deutsche Post 
Saadud kaebuste põhjal keelas Saksamaa konkurentsiamet Deutsche Post AG-l 
konkureerivate väikeste või keskmise suurusega postiteenuste pakkujate takistamise ja 
diskrimineerimise postisorteerimise valdkonnas ja andis korralduse pöörata otsus kohesele 
täitmisele. Deutsche Post kaebas edasi nii otsuse kui ka kohese täitmise määruse. Düsseldorfi 
kõrgem piirkonnakohus toetas kohese täitmise määrust. Põhiküsimust käsitlev kohtuotsus on 
veel tegemata.  
 
Posti sorteerimine hõlmab peamiselt kirjade kogumist ja eelsorteerimist ning alla 100 grammi 
kaaluvate kirjade edastamist Deutsche Posti sorteerimiskeskustele. 
 
Deutsche Post pakub kõnealuste teenuste eest praegu 3–21% allahindlust suurtele klientidele 
ning ka registreeritud ühistule PostCon Deutschland e.G. Allahindlusega takistab Deutsche 
Post aga konkurentide (nn koondajate) tulekut kirjade kogumise, eelsorteerimise ja edastamise 
turule. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei suuda tavaliselt töödelda seda posti 
miinimumkogust, mis Deutsche Post on eelnimetatud allahindluse saamiseks ette näinud. 
Kõnealused ettevõtted saavad postikulusid vähendada ainult koondajate kaudu. 
 
Juhtumi uurimisel jõudis Saksamaa konkurentsiamet järeldusele, et Deutsche Post rikkus 
sellise tegevusega Saksamaa ja Euroopa konkurentsiõigust (asutamislepingu artikkel 82). 
Samaaegses menetluses leidis Euroopa Komisjon, et Saksamaa postiseadus oli vastuolus 
Euroopa Liidu õigusega. 
 
Pressiteated: 
13.04.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.02.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Loteriikorraldajad 
Kolme loteriikorraldaja kavatsus omandada ühiselt enamusosalus Internetis loteriisid ja 
spordikihlvedusid korraldavas eraõiguslikus loteriiettevõtjas tekitas Saksamaa 
konkurentsiameti arvates nii ühinemise kontrolli eeskirjade kui ka GWB artikliga 1 ja 
asutamislepingu artikliga 81 seotud konkurentsiprobleemi. Asjaomased pooled loobusid 
projektist. 
 
Tööstuskindlustus 
2005. aastal määras Saksamaa konkurentsiamet kokku 150 miljoni euro väärtuses trahve 
kümnele era- ja seitsmele riiklikule kindlustusseltsile ja nende juhatajatele. Konkurentsiõiguse 
(asutamislepingu artikli 81) rikkumine mõjutas kogu riiki ja majandusharu, eriti 
tööstusomandi kindlustuse (tulekindlustus, tegevusest tuleneva kahju kindlustus, EÜ 
kindlustused ja koguriskikindlustus) ja transpordikindlustuse valdkonda ning 
ehituskindlustuse/monopolide kindlustuse valdkonda. Vastavalt Saksamaa konkurentsiasutuse 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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uurimise tulemustele leppisid asjaomased kindlustusandjad 1999. aastal kokku lõpetada sel 
ajal kindlustusmaksete ja -tingimuste turul valitsenud tihe konkurents ja põhjustada sellega 
turul pöördelisi muutusi. Kartell põhines Saksamaa Kindlustusliidu (GDV) 
Tööstuskindlustuse Erikomitees (FIS) esindatud äriühingute juhatajate kokkuleppel, mis 
käsitles nende edasist konkurentsikäitumist seoses lepingute pikendamisega (nn FISi 
põhimõtted). FISi põhimõtteid on aja jooksul kohandatud, et valitsevaid turuolusid arvesse 
võttes tagada ühtlustatud kindlustusmaksete suurenemine, kindlustusvõtjate juurdemaksed ja 
muud lepingutingimuste muudatused. Selleks sõlmiti suuline kokkulepe, et kui konkurent 
korrigeerib lepingute pikendamisel kindlustusmakseid, siis äriühingud ei sekku, tehes ise 
soodsa pakkumise ning ei võta uue lepingu sõlmimisel miinimumkindlustusmaksest 
väiksemat tasu. Transpordikindlustuse valdkonnas jõudsid suulise kokkuleppe osalised juba 
2001. aastal kokkuleppele, et nad suurendavad kindlustusvõtjate kindlustusmakseid ja 
muudavad kindlustustingimusi ega löö seda tehes hindu alla ega sekku üksteise tegevusse 
(kokkuleppe põhimõte on: järgi eeskuju). Trahvi määramise otsused ei ole veel lõplikud, sest 
asjaomased pooled on need edasi kaevanud. Kaebusi arutab Düsseldorfi kõrgem 
piirkonnakohus. 
 
Pressiteated: 
15.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Eesti 

2005. aastal artiklite 81 ja 82 alusel tehtud otsus: 
5. mai 2005. aasta otsus nr 24-L (artikkel 82).   
Väidetavalt kuritarvitas Estonian Air turgu valitsevat seisundit, kohaldades sõltumatutele 
reisibüroodele ja enda jaemüügipunktidele erinevaid hinnatingimusi. Eesti Konkurentsiameti 
arvates ei olnud tegu turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega.  
 
Otsuse avalik versioon on kättesaadav eesti keeles (AS Atlas Reisibüroo / AS Estonian Air) 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf  
 

Kreeka 
Artiklite 81 ja 82 alusel tehtud otsused 277/2005 ja 284/2005: 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Asjaomased ettevõtjad: 
 
a) Kreeka Supermarketite Liit (edaspidi „SESME”) 
b) Järgmised Kreeka supermarketid:  Veropoulos SA, ATLANTIC SA, Vassilopoulos SA, 

METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA ja TROFINO SA 
 
Väidetav rikkumine: 

 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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SESME juhatus nõudis, et kõik SESMEsse kuuluvad supermarketid kasutaksid ühtset loetelu, 
millega kehtestati ühepoolselt tarnijate pakutavad allahindluse määrad kõikidele SESME 
liikmetele. Lisaks korraldasid seitse Kreeka suuremat supermarketit (mõni neist kuulus ka 
SESME juhatusse) 2004. aasta veebruaris ja aprillis kaks kohtumist. Kohtumiste eesmärk oli 
kokku leppida meetmed, mis aitaksid neil toime tulla suurte rahvusvaheliste supermarketite 
(Carrefour) ja suurte rahvusvaheliste säästukettide (Lidl ja Plus) pakutava konkurentsiga. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Kreeka konkurentsikomitee asus seisukohale, et SESME soovituse puhul, millega kehtestati 
igale tarnijale kindlaksmääratud allahindlusmäär, oli tegu otsusega, millega määrati kindlaks 
miinimumhinnad. Lisaks tuvastas Kreeka konkurentsikomitee, et seitsme jaemüüja kohtumise 
tulemusel tegid osalised koostööd ja rakendasid ühist tegutsemisviisi, mille eesmärk oli 
moonutada ja piirata konkurentsi asjaomasel turul. 

 
Otsus 
 
Kreeka konkurentsikomitee jõudis otsuses 277/2005 järeldusele, et SESME soovituse puhul 
oli tegu otsusega, millega rikuti seaduse 703/1977 artikli 1 lõiget 1 ja asutamislepingu artikli 
81 lõiget 1. Täiendavas otsuses 284/2005 leiti, et kahe kohtumise osalised kooskõlastasid 
tegevust ja rikkusid seega seaduse 703/1977 artikli 1 lõiget 1 ning asutamislepingu artikli 81 
lõiget 1. Kreeka konkurentsikomitee määras järgmised trahvid: -  
 
- SESME 15 000 000 eurot (s.o 0,28% SESME liikmete kogukäibest) 
- ATLANTIC SA 430 080 eurot 
- Veropoulos SA EUR 500 713 
- Massoutis SA 347 784 eurot 
- METRO SA  EUR 338 201 
- Sklavenitis SA 611 844 eurot 
- TROFINO SA  6 000 eurot 
- Vassilopoulos SA 721 240 eurot 
 

Hispaania 
 
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
 
E-S ASEMPRE vs. CORREOS 

 
21. jaanuaril 2002. aastal esitas ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE 
REPARTO Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) 
konkurentsiametile kaebuse SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOSe 
(edaspidi „CORREOS”) vastu, väites, et rikutud on konkurentsiseaduse artiklit 6 ja 
asutamislepingu artiklit 82. Kaebuse esitaja väitis, et CORREOS sõlmis suurklientidega 
lepingud teiste ettevõtetega konkureerivate ja seaduse alusel CORREOSele reserveeritud 
postiteenuste osutamiseks ning kohaldas ristsubsiidiumide abil turuvallutuslikku 
hinnapoliitikat. 
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Uurimise käigus jagati toimik kaheks, sest osutus võimatuks saada andmeid 
kuluarvestussüsteemi kohta, kuna see ei olnud sel ajal kättesaadav. 
 
Esimene toimik suleti trahviotsusega. 15. septembril 2004. aastal tegi konkurentsikohus 
otsuse 608/04, milles leiti, et CORREOS rikkus konkurentsiseaduse artiklit 6 ja 
asutamislepingu artiklit 82, kuritarvitades oma valitsevat seisundit reguleeritud postiteenuste 
turul ja sõlmides seadusega CORREOSele reserveeritud postiteenuste ning muude 
reguleerimata postiteenuste ühise osutamise ainuõiguslikke lepinguid, millega tehti suuri 
allahindlusi. Kohus määras CORREOSele 15 miljoni euro suuruse trahvi ja andis korralduse 
lõpetada kõnealune tegevus. 
 
Teine toimik suleti 2005. aasta septembris otsusega kohustuste võtmise kohta. Kõnealuses 
asjas tuvastati väidetavad rikkumised CORREOSe ja ettevõtete, näiteks pankade vahel 
sõlmitud postiteenuseid käsitlevates lepingutes, millega anti ebaõiglast allahindlust ning 
kehtestati suurklientidele röövellikud hinnad.  
 
Asjaomaseid turge määratleti kui reserveerimata liberaliseeritud postiteenuste ja 
universaalsete postiteenuste turgu ning reserveeritud universaalsete postiteenuste turgu, 
mõlemad Hispaania territooriumil. Kohustusi käsitleva otsusega sätestati tingimused 
tagamaks, et alandatud hinnad katavad alati kulud.   
 
(Lisateabe saamiseks vt „Acuerdo de Terminación convencional SDC - ASEMPRE – 
CORREOS”; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
Integreeritud maagaasiettevõtja GRUPO GAS NATURAL on kogu Hispaania 
maagaasiturgudel valitsevas seisundis. 2001. aasta juunis sõlmisid tema kaks tütarettevõtjat, 
GNC ja ENAGAS, lepingu, millega anti teatud osa taasgaasistamismahust GGNi tarnetega 
tegelevale filiaalile GNCle.  
 
Hispaania konkurentsikohus võttis vastu otsuse, milles leiti, et GRUPO GAS NATURAL 
rikkus Hispaania konkurentsiseaduse artiklit 6 ja asutamislepingu artiklit 82. Kohus otsustas, 
et GRUPO GAS NATURAL kuritarvitas oma valitsevat seisundit Hispaania 
maagaasiturgudel, sealhulgas turul, mis hõlmab maagaasi Hispaaniasse importimise 
põhivõrku, andes lepinguga teatud osa taasgaasistamismahust GNCle. Kohus leidis, et 
taasgaasistamismahu ainuõigusliku andmise puhul GNCle oli tegemist teiste süsteemi 
kuuluvate ettevõtete diskrimineerimise ja erinevate tingimuste kehtestamisega teiste 
kaubanduspartneritega sõlmitavatele samaväärsetele tehingutele, mis asetas nad ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda asutamislepingu artikli 82 punkti c tähenduses. ENAGASi on enamiku 
maagaasi põhivõrgu rajatiste, sealhulgas taasgaasistamistehaste omanik. Tal on seaduslik 
kohustus võimaldada kõikidele süsteemi kuuluvatele ettevõtetele juurdepääs kõnealustele 
tehastele, rahuldades taotlused nende saamise kronoloogilises järjekorras. Kohus määras 
GRUPO GAS NATURALile 8 miljoni euro suuruse trahvi. 

 
(Lisateabe saamiseks vt juhtum 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  
 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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2005. aastal artiklite 81 ja 82 alusel tehtud konkurentsiameti ja konkurentsikohtu otsuste 
täielik loetelu: 
 
• E-S ASEMPRE vs. CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf); „Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (puudub põhjus meetmete 
võtmiseks). SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (puudub põhjus 
meetmete võtmiseks või menetluse algatamiseks). 

• GLAXO-WELLCOME (puudub põhjus meetmete võtmiseks või menetluse 
algatamiseks). 
• COCA-COLA (puudub põhjus meetmete võtmiseks või menetluse algatamiseks; vt ka 
COMP IV/ 39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; juhtum 580/04 GAS 
NATURAL). 

 
 

Prantsusmaa 
 
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
 
17. märtsi 2005. aasta otsus 05-D-12 
Äriühingud 20 Minutes ja Métro, kes tegelevad tasuta jagatavate ja ainult reklaamist 
rahastatavate üldinformatiivsete päevalehtede väljaandmisega, esitasid konkurentsinõukogule 
kaebuse, et EUROPQNi liit (mis ühendab suuri üleriigilisi päevalehti) keeldus nende 
väljaannete kaasamisest üleriigilisse päevalehtede lugejaskonna suuruse uuringusse.  
 
Nad väitsid, et kõnealune keeldumine, millega neile tegelikult keelati juurdepääs 
reklaamiturule tavalistel konkurentsitingimustel, tulenes nii kokkuleppest, mille eesmärk oli 
nende arengu aeglustamine, kui ka turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest. Kaebusele oli 
lisatud ajutiste kergendavate meetmete kohaldamise taotlus.  
 
Äriühingute 20 Minutes ja Métro esitatud ajutiste kergendavate meetmete kohaldamise 
taotluse arutamiseks korraldatud koosolekul pakkus EUROPQN välja parandusmeetmed, et 
lahendada tõstatatud konkurentsiprobleeme. 
Neid asjaolusid arvesse võttes ja pärast huvitatud kolmandatelt isikutelt märkuste saamist 
otsustas nõukogu, et EUROPQNi pakutud kohustused lahendavad rahuldavalt tekkinud 
konkurentsiprobleeme. Seega võttis nõukogu vastu otsuse kohustused heaks kiita ja juhtum 
lõpetada. See oli esimene kord, kui nõukogu kasutas kohustuste võtmise menetlust.  
 
26. aprilli 2005. aasta otsus 05-D-16 
SACD (näitekirjanike ja heliloojate õiguste kollektiivse esindamise organisatsioon) tegi 
(lisades oma põhikirja vastava punkti) oma liikmetele kohustuslikuks audiovisuaalsete õiguste 
kollektiivse teostamise sidumise teatrietendustega seotud õiguste kollektiivse teostamisega. 
Seega sunniti autoreid usaldama SACDile kõikide nende õiguste kollektiivne teostamine 
võimaluseta neid lahutada. 
 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Kõikide õiguste siduvat teostamist nõudev põhikirjapunkt võimaldas SACDil „kasutada oma 
monopoolset seisundit audiovisuaalsete õiguste teostamise vaieldamatul ja vältimatul turul, et 
tugevdada ja säilitada monopoolne seisund draamateoste esitamise õiguste teostamise 
potentsiaalselt vaidlustataval ja avatud turul”. Kuna autoritel puudus audiovisuaalsete õiguste 
teostamiseks muu võimalus, olid nad tegelikult sunnitud andma ka teatrietendustega seotud 
õiguste teostamise SACDile, kuigi see polnud sama turg ja nad oleksid võinud teostada 
kõnealuseid õigusi teise kollektiivse esindamise ühingu kaudu või teha seda ise.  
 
Nõukogu asus seisukohale, et SACDi võetud kohustused pakkusid tekkinud 
konkurentsiprobleemile rahuldava lahenduse. SACD kohustus järgmisel üldkoosolekul 
põhikirja muutma nii, et autorid saaksid liigitada oma teosed kolme kategooriasse: 
draamateosed, audiovisuaalsed teosed ja visuaalsed teosed. 
 
Võimaldamaks SACDil täita õiguste kollektiivse teostamise ülesannet mõistliku majandusliku 
tasakaalu tingimustes, on kõnealusele liigitusvõimalusele seatud teatavad piirangud: 

- teatud teoste kategooriaid ei saa autori eluaja jooksul tagasi võtta enne kaheaastase 
perioodi lõppu, mida hakatakse arvestama alates autori liikmeksastumise kuupäevast või 
tema sissemaksete muutmise kuupäevast; 

- ühte teoste kategooriat saab täielikult või osaliselt tagasi võtta kuni kolm korda autori 
eluaja jooksul.  

 
Leiti, et selline tasakaal on kooskõlas Euroopa Kohtu praktikas sätestatud põhimõtetega, mille 
kohaselt peab autorite vabadus teostada teatavaid õigusi eraldi olema kooskõlas õiguste 
kollektiivse esindamise ühingu suutlikkusega tegutseda rahuldavalt oma liikmete heaks. 
 
17. novembri 2005. aasta otsus 05-D-63 
Konkurentsinõukogu otsustas, et La Poste’i kontsern kuritarvitas oma turgu valitsevat 
seisundit, kui ta ei järginud mittediskrimineerimise põhimõtet, kohaldades teatud kirjasaatjaid 
ja oma tütarettevõtjat Dataposti soodustavaid tasusid. Teatud klientidele lihtpostisaadetiste 
tasude diskrimineeriva kehtestamisega moonutas La Poste postisaadetiste koondajate vahelist 
konkurentsi, sest nad ei saanud tegutseda kõikides tsoonides samadel tingimustel. Mõnel juhul 
sai kõnealusest diskrimineerivast hinnakujundustavast kasu La Poste ise või tema 
tütarettevõtja Datapost. 
 
Nõukogu leidis, et selline käitumine oli ohtlik. Postisaadetiste koondamine sõltub La 
Poste’ist, sest ettevõtte monopoolne seisund põhipostiteenuste valdkonnas tähendab, et ta 
veab ja jagab laiali kogu posti. Põhipostiteenuste valdkonnas monopoolses seisundis oleva ja 
kõnealusele teenusele juurdepääsu reguleeriva ettevõttena on La Poste’il kohustus tegutseda 
kaalutlevalt ja tähelepanelikult ning hindadest piinliku täpsusega kinni pidada. See on eriti 
oluline, kuna ettevõttel on võimalus kuritarvitada oma valitsevat seisundit piirneval, 
postisaadetiste koondamise turul, kus ta samuti tegutseb kas otse või oma tütarettevõtjate 
kaudu. Nõukogu leidis siiski, et kõnealuse tegevuse puhul ei olnud tegemist La Poste’i 
tahtliku ja globaalse postisaadetiste koondajate turult väljatõrjumise strateegiaga. Mitmed 
kirjavahetuse käigus esitatud tõendid kinnitavad asjaolu, et La Poste’i eesmärk ei olnud 
kõnealuse süsteemi soodustamine ja et ta oli tegelikult mitu korda kinnitanud oma soovi 
selline olukord lõpetada. Seetõttu vähendas nõukogu trahvi ühe miljoni euroni.  
 
Kartellid 
 
15. märtsi 2005. aasta otsus 05-D-10 
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Konkurentsinõukogu määras kokku 45 000 euro väärtuses trahve Bretagne’i puu- ja 
köögivilja põllumajanduskomiteele Cerafel (Comité économique agricole régional fruits et 
légumes de la région Bretagne) ja mitmele tootjate ühendusele konkurentsi kahjustava 
tegevuse eest lillkapsa hulgimüügiturul Bretagne’is.  
 
Asjaolude asetleidmise ajal oli Prantsusmaa suuruselt teine lillkapsatootja Euroopas. 50%–
60% kasvatatud lillkapsast eksporditi Saksamaale, Ühendkuningriiki ja Madalmaadesse. 
 
Lillkapsa turustusahel on koondunud ümber valitsuse tunnustatud tootjate ühenduste. Kõik 
kõnealused ühendused on ühe piirkondliku majanduskomitee Cerafel liikmed, 
tsentraliseerides üle 90% tootmisest. 
 
Bretagne’is kasvatatud lillkapsas jõuab turule peamiselt teatava oksjoni (ingl k clock auction) 
(tagurpidi oksjoni) kaudu. Oksjonil osalemiseks peab kauplejal/vedajal olema ametlik 
nõusolek. 
 
Nõukogu rõhutas oma analüüsis, et Euroopa Komisjon mõistis SICA Saint-Pol-de-Léoni, 
UCPT ja SIPEFELi korraldatavatel oksjonitel osalemiseks nõusolekut taotlevatele ettevõtetele 
esitatavad tingimused hukka juba 1977. aastal, sest nendega kohustatakse ettevõtteid ostma 
ainult Cerafeli kontrolli all olevatelt turgudelt, nende pakendamiskoht peab olema 
oksjonikoha lähedal ja nad tohivad kõnealust kaupa osta, töödelda ning vedada ainult enda 
nimel. 
 
Kõnealune tegevus on vastuolus Prantsusmaa ja Euroopa konkurentsiõigusega, sest selle 
eesmärk on piirata, takistada või kontrollida uute vedajate juurdepääsu Bretagne’i oksjonitele. 
 
5. juuli 2005. aasta otsus 05-D-38 
Konkurentsinõukogu otsustas trahvida ettevõtteid Kéolis, Connex ja Transdev üleriigilise 
konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest aastateks 1996.–1998. Kokkuleppe 
eesmärk oli jagada omavahel ühistransporditurg (linnasisesed bussiteenused) kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste korraldatud pakkumismenetlustes. 
 
Täheldati, et kõnealuste riiklike ja rahvusvaheliste transpordiettevõtete juhid moodustasid 
kartelli Prantsusmaa linnasisese ühistranspordi turu jagamiseks. Kartelli tegutsemiseeskirjade 
kohaselt hoidusid kõnealused kolm ettevõtet üksteisega konkureerimast, kui oli aeg neist 
mõne lepingut pikendada.  
 
Kõnealune konkurentsi kahjustav tegevus võimaldas ettevõtetel kohalikele ja piirkondlikele 
omavalitsustele oma hindu peale suruda. Seetõttu olid omavalitsused transpordivõrgu 
rakendamise kontsessioonilepingute sõlmimisel sunnitud kandma suuremaid kulusid, kui 
need, mida nad oleksid kandnud siis, kui turg oleks olnud avatud konkurentsile. 
 
Kõnealune kogu riiki hõlmav kokkulepe, mille sõlmisid tütarettevõtjate tegevust hoolikalt 
jälgivad emaettevõtjad, mõjutas selgelt kohalikke ühistranspordilepinguid mitmes 
Prantsusmaa linnas. 
 
Nõukogu otsustas, et oligopolistlikul turul kartelli moodustamine ja sellest saadav 
monopoolne tasu (mida kõnealusel juhul rahastati omavalitsuste avalikest vahenditest) on üks 
tõsisemaid konkurentsi kahjustavaid tegevusi. Seetõttu otsustati kolme asjaomast ettevõtet 
trahvida kokku 12 miljoni euroga. 
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Selline üleriigiline kartell on juba oma olemuselt ühendusesisest kaubandust suure 
tõenäosusega oluliselt kahjustav, seda oma ulatuse ja eesmärgi tõttu takistada konkurentidel, 
olgu need siis kohalikud või välismaised, lepingute sõlmimist. 7. veebruaril 2006. aastal 
toetas Pariisi apellatsioonikohus konkurentsinõukogu otsust täielikult.  
 
30. novembri 2005. aasta otsus 05-D-65 
Konkurentsinõukogu trahvis kolme mobiilsideoperaatorit, Orange France’i, SFRi ja Bouygues 
Télécomi, osalemise eest kahte liiki konkurentsivastastes kokkulepetes, mis moonutasid 
konkurentsi turul. 1997.–2003. aastal vahetasid mobiilsideoperaatorid igal kuul üksikasjalikku 
ja konfidentsiaalset teavet uute, eelmisel kuul liitunud klientide ja lepingust loobunud 
inimeste arvu kohta. 
 
Nõukogu otsustas, et kuigi operaatorite otsus vahetada kõnealust teavet ei mõjutanud nende 
hinnakujundusstrateegiat, võis see siiski vähendada konkurentsi mobiilsideturul, s.o turul, 
kuhu on raske siseneda.  
 
Nõukogu leidis ka, et ajavahemikul 2000–2002 sõlmisid kõnealused kolm 
mobiilsideoperaatorit kokkuleppe, mille eesmärk oli stabiliseerida kõigi nende turuosade 
areng. Nõukogu sai sellise kokkuleppe olemasolu kohta palju kaalukaid, konkreetseid ja 
kinnitavaid tõendeid. Nende hulka kuulusid käsitsi kirjutatud dokumendid, milles sõnaselgelt 
viidati kolme operaatori vahelisele „kokkuleppele”, „turu rahustamisele” ja „turuosi 
käsitlevale Jalta lepingule”. Märgati ka mõningaid sarnasusi kõnealuste operaatorite 
rakendatavas äripoliitikas. Kokkumängu keskpikk eesmärk oli hoida kolme 
mobiilsideoperaatori osakaalud uute liitumislepingute müümisel suhteliselt stabiilsetena ning 
sillutada teed strateegia muutmisele pärast 2000. aastat. Kuni selle ajani olid 
mobiilsideoperaatorid arengu tagamiseks toetunud turuosade suurendamisele, mis nõudis 
märkimisväärseid investeeringuid. Pärast 2000. aastat, s.o ajal, mil lõppes ka võitlus turuosa 
suurendamise eest, hakkasid nimetatud kolm operaatorit korraga rakendama strateegiat, mille 
eesmärk oli tugevdada olemasolevaid kliendibaase. See tõi muu hulgas kaasa hindade kasvu 
ja teatavate meetmete rakendamise, näiteks lepingute eelistamine kõnekaartidele või 
arveldamine 30 sekundi kaupa pärast esimest kõneminutit. Nõukogu leidis, et kõnealused 
tegevused kujutasid endast eriti tõsist rikkumist, sest nad tekitasid olulist kahju majandusele ja 
tarbijatele. Nõukogu määras 534 miljoni euro ulatuses trahve: 256 miljonit eurot Orange 
France’ile, 220 miljonit eurot SFRile ja 58 miljonit eurot Bouygues Télécomile. 
 
19. detsembri 2005. aasta otsus 05–D –70 
Konkurentsinõukogu tegi otsuse, millega määrati trahvid ettevõttele BVHE (Buena Vista 
Home Entertainment), mis on Disney videokassettide ainuturustaja Prantsusmaal, 
jaemüüjatele Casino ja Carrefour ning hulgimüüjale SDO (Selection Disc Organisation) 
hindade fikseerimise kokkuleppes osalemise eest aastatel 1995.–1998. 
 
BVHE õhutas jaemüüjaid Casino ja Carrefour ning hulgimüüjat SDO sõlmima vertikaalset 
kokkulepet, mille eesmärk oli hoida Disney videokassettide tarbijahinnad kunstlikult kõrgel 
tasemel. Kõnealust tegevust täiendas teabe ühine kogumise, jagamise ja jälgimise viis, mille 
eesmärk oli kindlustada süsteemi. Kokkuleppe eesmärk oli tõsta lastele mõeldud Disney 
videokassettide tarbijahinnad kõikides asjaomastes kauplustes samale tasemele. 
 
Nõukogu rõhutas, et kõnealuse tegevuse puhul on tegu eriti tõsise rikkumisega, sest sellega 
võeti tarbijatelt võimalus osta asjaomaseid tooteid madalama hinnaga, st hinnaga, mis oleks 
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kujunenud turustusvõrkude vahelises tegelikus hinnakonkurentsis. Rikkumise muutis 
tõsisemaks asjaolu, et selle pani toime suur rahvusvaheline kontsern (Disney), kelle käitumine 
on tõenäoliselt eeskujuks kogu asjaomases sektoris. Ettevõttel on asjaomasel turul väga tugev 
positsioon, sest nõudlus Disney videokassettide järele on pidev. 
 
BVHEle ja Carrefourile määratud trahve vähendati vastavalt umbes 25% ja 40%, sest 
ettevõtted nõustusid mitte vaidlustama nende vastu esitatud süüdistusi ja võtsid endale seoses 
edasise tegevusega kohustusi, mis taastavad tõelise hinnakonkurentsi kõnealusel turul.  
 
Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
20. detsembri 2005. aasta otsus 05-D-72 
Pärast seda, kui mitu ekspordiettevõtet olid teinud esildise seoses 21 farmaatsialaboratooriumi 
tegevusega, võttis konkurentsinõukogu vastu menetlusest loobumise otsuse, kuna kaebuses 
kirjeldatud käitumise puhul ei olnud tegemist Prantsusmaa ja EÜ konkurentsiõiguses 
sätestatud turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega.  
 
Farmaatsiatoodete paralleelkaubandus põhineb Euroopas müüdavate ravimite hindade 
erinevusel. See tähendab eri riikide hulgimüüjate-eksportijate ja importijate vahelist 
ravimitega kauplemist, vastandatuna farmaatsiatoodete müügile riikides otse laboratooriumide 
poolt või kohalike tütarettevõtjate kaudu. Paralleelkaubanduse tooted on peamiselt 
patenteeritud ühendid, mille reguleeritud hind ekspordiriigis erineb märkimisväärselt 
(vähemalt 15%) hinnast riigis, kus neid tarbitakse. Prantsuse ravimite hinnatase on lähedal 
Euroopa keskmisele. See on Ühendkuningriigi ja Saksamaa hindadest siiski üle 20% 
madalam, nii et Prantsusmaast on saanud mõlema kõnealuse turu ekspordibaas.  
 
Paljud Prantsusmaa ettevõtted tegelevad ainult ekspordiga, ostes farmaatsiatooteid 
Prantsusmaa laboratooriumidelt jäikade hindadega ja müües neid välismaale kõrgemate 
hindadega.  
 
Kõnealused ettevõtted kaebasid, et farmaatsialaboratooriumid on seadnud neile 
tarnepiiranguid, diskrimineerivaid tingimusi ja keeldunud tooteid müümast. Kaebuse esitajad 
pidasid sellise käitumise põhjuseks kaht asjaolu: esiteks laboratooriumidevahelised ja 
laboratooriumide ning hulgimüüjate-turustajate vahelised kokkulepped ning teiseks turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamine laboratooriumide poolt. 
 
Nõukogu otsus käsitleb ainult eksportijate juhtumit.  
 
 
2005. aastal artiklite 81 ja 82 aluse tehtud Prantsusmaa konkurentsinõukogu otsuste 
loetelu: 

 
Otsuse number ja 

kuupäev 
Tegevus Tegevusala ja/või ettevõtja Otsuse liik 

05-D-70 
24. veebruar 2005 

Kartell Tsiviilrelvad ja laskemoon 
(Browning Winchester France) 

Rahatrahvid 

05-D-10 
15. märts 2005 

Kartell Lillkapsaturg 
(SICA, UCPT ja SIPEFEL) 

Rahatrahvid 

05-D-12 Kartell ja turgu valitseva Piirkondlikud päevalehed Kohustused 
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17. märts 2005 seisundi kuritarvitamine 20 Minutes/Metro vs. EuroPQN 
05-D-16 
26. aprill 2005 

Turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamine 

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Kohustused 

05-D-38 
5. juuli 2005 

Kartell Ühistransport (Kéolis, Connex, 
Transdev) 

Rahatrahvid 

05-D-40 
13. juuli 2005 

Kartell GIE Cartes bancaires (puudub 
põhjus 

meetmete 
võtmiseks või 

menetluse 
algatamiseks).

05-D-49 
28. juuli 2005 

Kollektiivne vertikaalne 
kokkulepe ja turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamine 

Tembeldusmasinad 
 

Rahatrahvid 

05-D-54 
6. oktoober 2005 

Turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamine 

Géosys vs. Spot Image-Scot,CNES 
(õhu- ja satelliidifotod) 

(puudub 
põhjus 

meetmete 
võtmiseks või 

menetluse 
algatamiseks).

05-D-55 
12. oktoober 2005 

Kartell Eeterlike õlide tootmine lavendlist 
ja lavandiinist 
(CIHEF) 

Rahatrahvid 

05-D-63 
17. november 2005 

Turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamine 

Postisektor La Poste’i kontsern Rahatrahvid 

05-D-65 
30. november 2005 

Kartell Mobiilside Orange France, SFR, 
Bouygues Télécom 

Rahatrahvid 

05-D-70 
19. detsember 2005 

Kartell Salvestusega videokassetid 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Rahatrahvid 

05-D-72 
20. detsember 2005 

Kartell ja turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamine 

Eksportivad hulgimüüjad vs. 
farmaatsialaboratooriumid 

(puudub 
põhjus 

meetmete 
võtmiseks või 

menetluse 
algatamiseks).

 
Nimetatud otsuseid ja nende kohta avaldatud pressiteateid saab lugeda konkurentsinõukogu 
koduleheküljel: www.conseil-concurrence.fr 

Iirimaa 
Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
Konkurentsiasutus vs. Iirimaa Hambaarstide Liit 
28. aprillil 2005. aastal nõustus Iirimaa konkurentsiasutus kõrgema astme kohtus 
konkurentsiasutuse algatatud hagi arutamisel Iirimaa Hambaarstide Liidu pakutud kohtuliku 
kokkuleppe tingimustega. Konkurentsiasutus algatas kohtumenetluse pärast kindlustusandja 
Vhi DeCare’i väidet, et tema poolt Iirimaal kasutusele võetud hambaravi erakindlustuse 
süsteemi boikoteeritakse kollektiivselt, mis on vastuolus asutamislepingu artikliga 81 ja 2002. 
aasta konkurentsiseaduse paragrahviga 4. Lõpliku kokkuleppe tingimused luges 
konkurentsiasutuse nimel ette viimase õigusesindaja. Kokkuleppe täistekst on järgmine: 
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„Konkurentsiasutus algatas menetluse väites, et on toimunud [konkurentsi]seaduse paragrahvi 
4 lõike 1 ja [asutamislepingu] artikli 81 lõike 1 rikkumine ja ilma et Iirimaa Hambaarstide Liit 
oleks vastutust omaks võtnud, on pooled kokku leppinud järgmises: 
 
i. Iirimaa Hambaarstide Liit tunnistab ja teatab kirjalikult oma liikmetele 28 päeva jooksul, et 
iga hambaarst korraldab ise oma ärisuhteid Vhi deCare’i või muu sarnase 
hambaravikindlustuse andjaga ning et kõnealune teatis asendab kõiki kõnealust teemat 
käsitlevaid Iirimaa Hambaarstide Liidu varasemaid teatisi. 
 
Iirimaa Hambaarstide Liit lubab, et ta ei edasta oma liikmetele ühtegi teatist hambaarstidele 
mõeldud konkurentsiõigust rikkuvate juhtnööridega hoiduda koostööst Vhi DeCare’i või muu 
hambaravi erakindlustuse andjaga. 
 
Kohus on nii määranud ja mõlemad pooled võivad käesolevat menetlust uuesti alustada ja/või 
eespool nimetatud otsuse edasi kaevata. 
 
Kumbki pool kannab oma kõnealuse menetlusega seotud kohtukulud. 
 
v. Kahtluse vältimiseks hõlmab siin kasutatud nimetus „Iirimaa Hambaarstide Liit” Iirimaa 
Hambaarstide Liidu teenistujaid või esindajaid (sealhulgas allkomisjone).” 
 
Ainult siseriiklikud kohtud võivad otsustada, kas on rikutud siseriiklikku õigust ja/või EÜ 
asutamislepingut. Konkurentsiasutus vastutab konkurentsijuhtumite uurimise eest; 
konkurentsiasutus võib alustada tsiviilmenetlust (milles ta tegutseb hagejana) ja 
konkurentsiasutus ja/või riigi peaprokurör võivad esitada süüdistuse konkurentsi käsitlevas 
kriminaalasjas. 

Itaalia 
Kartellid 

12. oktoobri 2005. aasta otsus – imikupiima hinnad 

2005. aasta oktoobris lõpetas Itaalia konkurentsiasutus uurimise, mis käsitles Itaalia seitset 
imikupiima tarnijat (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, Humana Italy ja Milte 
Italy), leides, et nad olid seotud hindade eelneva kindlaksmääramisega, mis oli vastuolus 
asutamislepingu artikliga 81. Vastavalt EÜ määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklile 22 palus Itaalia 
konkurentsiasutus Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania konkurentsiasutustel kontrollida 
mõne selle ettevõtte ruume, kelle suhtes oli algatatud menetlus.  

Uurimisel selgusid järgmised asjaolud: 1) imikupiima hinnad Itaalias erinevad 
märkimisväärselt sama kaubamärgi/koguse hindadest teistes Euroopa riikides (Itaalias olid 
imikupiima hinnad enamikul juhtudel 150% kõrgemad kui teistes ELi liikmesriikides: 
vastsündinute piimasegude hinnad olid kolm korda kõrgemad, jätkupiimasegude hinnad aga 
kaks korda kõrgemad kui madalaima hinnaga riigis); 2) puudus kõrgete hindade mõistlik ja 
objektiivne põhjendus; 3) kõik tootjad nõudsid, et apteegid kasutaksid soovituslikke hindu 
ning hinnakirjad olid Internetis kättesaadavad; 4) tervishoiuministri üleskutsel leppisid 
tarnijad kokku hindade alandamises; 5) suurturustajad müüsid väga piiratud koguseid; ja 6) 
puudus paralleelne import madalate hindadega ELi riikidest. 
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Konkurentsi kahjustaval kokkuleppel oli mitmeid külgi. Kogu uurimisperioodi ajal nõudsid 
tarnijad, et apteegid kasutaksid soovituslikke tarbijahindu (mida viimased ka tegid), ja 
avaldasid need hinnad farmaatsiatoodete hulgimüüjate kodulehekülgedel, tehes need nii 
kättesaadavaks kõikidele tarnijatele. 2004. aastal, pärast tervishoiuministri nõudmist alandada 
imikupiima hindu, rakendasid ettevõtted ühist lähenemisviisi, mille eesmärk oli säilitada 
varasemat kõrgete hindade poliitikat nii palju kui võimalik ja tagada, et hindu alandataks 
kooskõlastatult. 2004. aasta märtsis ja aprillis tootjate liidu peakorteris toimunud 
erikohtumisel teavitasid tarnijad üksteist sellest, kuidas nad kavatsevad reageerida 
tervishoiuministri algsele üleskutsele alandada hindu. Seejärel töötasid nad ühiselt välja 
parima hindade alandamise viisi, kuid tingimusel, et see ei häiri turu stabiilsust. Uurimine 
tõendas, et tootjad leppisid kokku, et keegi ei alanda hindu rohkem kui 10%.   

Konkurentsiasutus leidis, et tervishoiuministri hindade alandamise üleskutsele järgnenud 
tootjate otsekontaktid ja asjaolu, et nad leppisid kokku mitte alandada hindu rohkem kui 10%, 
oli otsene tõend salajasest kokkuleppest. Asjaolu, et kohtumistel, kus arutati hindade 
alandamist, viitasid imikupiima tootjad turuhäire mõistele, veenis konkurentsiasutust, et 
tarbijahindu käsitleva teabe laialdane levitamine Internetis oli oluline vahend üksteise 
teguviisi jälgimiseks, et toetada salaja kokku lepitud kõrgete hindade strateegiat.  

Eespool nimetatud kooskõlastatud tegevuse tulemusel hoiti Itaalias imikupiima hinnad 
märkimisväärselt kõrgel tasemel, mis kahjustas tarbijate huve. Lisaks suutsid tootjad tagada 
turuosade stabiilsuse 2003.–2004. aasta jooksul. Konkurentsiasutus andis ettevõtetele 
korralduse rikkumine lõpetada ning määras neile kokku 10 miljoni euro suuruse trahvi. 
Edasikaebust veel menetletakse. 

30. novembri 2005. aasta otsus – kahjukäsitlejate teenustasud 

2005. aasta novembris lõpetas Itaalia konkurentsiasutus täitemenetluse, mis algatati 2004. 
aasta juulis vastavalt asutamislepingu artiklile 81 ANIA (üleriigiline kindlustusseltside 
ühendus) ja kuue Itaalia suurima kahjukäsitlejate ühenduse (kahjukäsitleja uurib 
kindlustusnõudeid tagamaks, et tegemist ei ole pettusega) suhtes. Uurimine käsitles kahte 
erinevat asutamislepingu artikli 81 rikkumist:  

1) ANIA ja kuue peamise kahjukäsitlejate ühenduse vaheline kokkulepe kahjukäsitlejate 
liiklusõnnetusega seotud teenustasude kindlaksmääramiseks;  

2) mitmesugused meetmed, mille eesmärk oli ergutada kindlustusseltse kasutama 
varakahju korral remondikulude arvutamisel ühtset süsteemi (kokkulepe nägi ette, et 
kasutada tuleb ANIA tüüpvormi ja ANIA ning autoremonditöökodade vahelises 
kokkuleppes kindlaks määratud hinnaparameetreid, näiteks originaalvaruosade (kui neid 
kasutati), remondiks kuluva aja ja asendussõiduki maksumus ning tööjõukulud). 

Esimese rikkumise osas on valdkonnaomastes õigusaktides sätestatud, et kahjukäsitlejate 
tasud määratakse keeruka menetluse teel, millesse on kaasatud ka riigiasutus. Kõnealust 
menetlust siiski ei rakendatud ja konkurentsiasutus leidis, et poolte ühepoolse käitumise mõju 
oli piisavalt suur, et panna nad otseselt vastutama konkurentsi piirava tegevuse eest. Esimese 
rikkumise eest määrati ANIAle ja asjaomastele kahjukäsitlejate ühendustele kokku 202 800 
euro suurune trahv.  



 35

Seoses teise rikkumisega oli ANIA ergutanud kahjukäsitlejaid kasutama varakahju korral 
remondikulude arvutamisel ühtset süsteemi. Remondikulud moodustavad olulise osa 
kindlustusseltside väljamaksetest liiklusõnnetuste puhul ja seetõttu otsustati, et ANIA tegevus 
mõjutas üht kõige olulisemat liikluskindlustusturu konkurentsitegurit ning sellega rikuti 
artiklit 81. Kõnealuse rikkumise eest määrati ANIAle 2 000 000 euro suurune trahv. 
Edasikaebust veel menetletakse. 

2005. aastal artiklite 81 ja 82 alusel tehtud otsuste täielik loetelu: 
 

Artikkel 81 Artikk
el 82 

Pressiteated 
(ingliskeelsed 
www.agcm.it) 

Nädalabülletään 
(itaaliakeelne 
www.agcm.it) 

25. augusti 2005. aasta otsus 
API-ENI 

 Nr 39, 30. august 2005 32-33-34/2005 

12. oktoobri 2005. aasta 
otsus, mis käsitleb 
imikupiima hindu 

 Nr 49, 20. oktoober 2005 40/2005 

30. novembri 2005. aasta 
otsus, mis käsitleb 
kahjukäsitlejate teenustasusid 

 Nr 56, 12. detsember 2005 48/2005 

 

Leedu 

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
 
22. detsembril 2005 võttis Leedu Vabariigi konkurentsinõukogu vastavalt Leedu 
konkurentsiseaduse artiklile 9 ja asutamislepingu artiklile 82 vastu otsuse Balti riikide ainsa 
naftatöötlemistehase OÜ Mazeikiu Nafta vastu turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest 
Leedu, Läti ja Eesti kütuseturgudel. Ettevõttele määrati 9,275 miljoni euro suurune trahv ning 
anti korraldus lõpetada ebaseaduslik tegevus. 
 
Konkurentsinõukogu otsustas, et OÜ Mazeikiu Nafta kuritarvitas turgu valitsevat seisundit, 
rühmitades tarbijaid territoriaalselt ning kohaldades diskrimineerivaid alla- ning 
mahahindlussüsteeme, kasutades hulgimüüjatest klientidega sõlmitud lepingutes 
diskrimineerivaid mahahindlusi ja kehtestades kõnealustes hulgimüüjatega sõlmitud 
lepingutes müügitingimusi ning kvantiteedinõudeid, mis asetasid kliendid ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda. OÜ Mazeikiu Nafta tegevus mõjutas importi kolme Balti riigi 
asjaomastel bensiini ja diislikütuse turgudel ning Eesti, Läti ja Leedu vahelist kaubandust, 
avaldades seeläbi mõju peamiste potentsiaalsete kõnealustel turgudel tegutsevate rafineeritud 
naftatoodete importijate äriotsustele. Selle tulemusel puudus kolme Balti riigi lõpptarbijatel 
võimalus valida eri liiki imporditud bensiini ja diislikütuse vahel. 
 
Uurimise käigus tehti tihedat koostööd ja vahetati teavet Euroopa konkurentsivõrgustikku 
kuuluvate Eesti, Läti ja Poola konkurentsiasutustega.  

Ungari 
Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
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(1) Konkurentsiamet algatas menetluse, sest väidetavalt oli Hewlett Packard Magyarország 
Kft. (edaspidi „HP”) printerite garantiitingimuste puhul tegu turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamisega vastavalt siseriiklikule konkurentsiseadusele ja asutamislepingu artiklile 82 
ning tarbijate petmisega. Garantiitingimuste järgi ei kehtinud garantii siis, kui printeri rikke 
põhjustas selle ebaõige kasutamine. Eeskirjade ungarikeelses versioonis aga väideti, et 
korduvtäidetud või ümbertöödeldud tindikassettide kasutamine on printeri ebaõige 
kasutamine, jättes mulje, et kõnealuste tarvikute kasutamisel garantii ei kehti. Juhtum anti 
osaliselt üle Euroopa Komisjonile, sest ka komisjon tegeles kõnealuse tegevuse teatud 
aspektidega ning laiendas üleandmist käsitlevate konsultatsioonide tulemusel uurimist ka 
uutele liikmesriikidele. Konkurentsiamet jätkas kõnealuse juhtumi ainult Ungarile omaste 
asjaolude uurimist.  
 
Konkurentsiamet järeldas oma otsuses, et tingimuste õige tõlgenduse kohaselt pidas HP 
ebaõigeks kasutamiseks teiste tootjate tindikassettide kasutamist. Kuna ebaõige kasutamine 
iseenesest ei põhjustanud garantii kehtivuse kaotamist, vaid alles ebaõigest kasutusest tingitud 
rike, ei kohustanud garantiitingimused sõltumatuid remondiettevõtteid ostma HP tarvikuid. 
Teisalt oli konkureerivate tootjate tarvikute kasutamise ebaõigeks pidamine eksitav, sest 
tarbijad võisid seda tõlgendada kui keeldu osta teiste tootjate tarvikuid. Kuigi rikkumine 
tuvastati, andis konkurentsiamet pettuse tühist konkurentsimõju arvesse võttes korralduse 
peatada menetlus üheks kuuks. HPle anti korraldus muuta nimetatud tähtajaks 
garantiitingimuste sõnastust ja teavitada tarbijaid muudatustest ning nende põhjustest kahes 
üleriigilises ajalehes. Pärast tähtaja möödumist tegi konkurentsiamet kindlaks, et HP oli 
kohustuse täitnud ning lõpetas menetluse.  
 
(2) Kokkulepete ainuõigusliku laadi tõttu algatas konkurentsiamet Aréna Rt (Budapesti 
staadionit kontrolliv ettevõte), Multimedia Light ja Sound Kft. (kontserdikorraldaja) ning 
Ticketpro Kft. (piletilevitaja) vahel sõlmitud kokkulepete suhtes uurimise. Aastase 
rendilepingu kohaselt sai Multimedia Arénalt teatavad eesõigused (nt erikohtlemine seoses 
maksetega: iga üheteistkümnenda kultuuriürituse (meelelahutusürituse) sai korraldada tasuta; 
Multimediale anti Aréna esimese partneri nimetus jne). Aréna ja Ticketpro (kus Multimedial 
olid olulised ärihuvid) vahelise lepingu ainuõiguse klausel tähendas tegelikkuses seda, et kui 
mõni kontserdikorraldaja kavatses korraldada Budapesti staadionil ürituse, võis Aréna temaga 
lepingu sõlmida ainult tingimusel, et kontserdikorraldaja kasutab Ticketpro teenuseid. Lisaks 
privilegeeritud seisundile andis kõnealune korraldus Multimediale konkurentide ees 
ebaõiglase konkurentsieelise. Konkurentsiamet otsustas, et lepingud mõjusid üheskoos 
konkurentsi kahjustavalt. Võttes aga arvesse asjaolu, et uurimisalused lepingud lõpetati enne 
otsuse vastuvõtmist ning et nende konkurentsi kahjustav mõju oli tähtsusetu, trahvi ei 
määratud. Konkurentsiamet teatas otsuses lihtsalt, et eespool nimetatud kolme ettevõtja 
vahelised keerukad lepingulised suhted on ühisturuga kokkusobimatud. 
 
(3) Konkurentsiamet algatas kaks eraldi menetlust seoses UNILEVER Magyarország Kft. ja 
Globus Konzervipari Rt väidetava turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega. Mõlemad 
ettevõtted korraldasid oma jaotussüsteemi ümber, andes sügavkülmutatud toodete, jäätise ja 
köögiviljade turustamise samade ettevõtjate kätte. Pärast kõnealuse ühise jaotussüsteemi 
ümberkujundamist kolmele varem võrgustikku kuulunud ettevõtjale kaupa enam ei tarnitud. 
Konkurentsiamet tegi kindlaks, et puudus alus meetmete võtmiseks väidetava kuritarvituse 
vastu, sest nii UNILEVER Magyarország Kft. ega Globus Konzervipari Rt ei olnud 
asjaomasel turul valitsevas seisundis. Turg määratleti vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ja 
asjaomast turgu ning vertikaalseid kokkuleppeid käsitlevatele komisjoni teatistele. Määratluse 
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andmisel võeti arvesse pigem turustajate kui lõpptarbijate eelistusi. Seda seetõttu, et 
turustajad, kes tegutsesid ka toodete vedajatena, võisid vedajana kergesti asendada ühe 
külmutatud toote teisega. Lisaks oli ebatõenäoline, et Unilever ja Globus saavutaksid 
valitseva seisundi kitsamal turul, nimelt jäätise ja külmutatud köögiviljade turul. 
 
(4) Siseriikliku õiguse kohaselt esitatud üksikerandi taotluse (taotluse esitamise ajal kehtis 
veel üksikerandi taotlemise õigus) alusel algatas konkurentsiamet menetluse Rába Group’i ja 
Integrise’i suhtes ning uuris, kas nende vahel sõlmitud üheksa-aastane leping piiras 
konkurentsi. Samal ajal algatati määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 3 nõuete täitmiseks 
konkurentsiameti algatusel menetlus vastavalt artiklile 81. Üheksa-aastane lepinguperiood 
jagati kolme-aastasteks etappideks, kusjuures järgmisele etapile üleminek pidi toimuma pärast 
uusi läbirääkimisi. Kõnealune tingimus lisati selleks, et tagada, et leping ei langeks välja 
vertikaalset grupierandit käsitleva määruse (EÜ) nr 2790/1999 reguleerimisalast, sest 
määruses on ainuõiguse kestust piiratud viie aastani. Lepingu teiste punktide põhjal oli aga 
ilmne, et uusi läbirääkimisi kavatseti pidada vaid vormitäiteks ja Rába Group’il puudus 
tegelik võimalus taganeda lepingust enne üheksa-aastase perioodi lõppemist. 
Konkurentsiamet leidis, et leping ei kuulunud määruse (EÜ) nr 2790/1999 reguleerimisalasse. 
Teisalt tuvastati, et nii siseriikliku õiguse kui ka artikli 81 lõike 3 kohaselt kehtis lepingu 
suhtes erand üldkeelust. Seetõttu lõpetati siseriiklik menetlus üksikerandi andmisega ning EÜ 
õigusel põhinev menetlus lõpetati, kuna meetmete võtmiseks puudus alus. 
 

Madalmaad 
Kartellid 
 
Ehitustööstuse suhtes rakendatud sanktsioonid 

 
Viimastel aastatel on Madalmaade konkurentsiasutus uurinud kartellide keelu rikkumisi 
ehitustööstuse eri allsektorites. Vastuseks Madalamaade konkurentsiasutuse ja valitsuse 
üleskutsetele rikkumised üles tunnistada on paljud ehitusettevõtjad andnud vabatahtlikult 
teavet kartellitegevuse kohta. 2004. aasta oktoobris esitas Madalmaade konkurentsiasutus 
tsiviilehituse ja infrastruktuuri allsektoris tehtud uurimise lõpuks aruande (vastuväiteteatis). 
Seadmeehituse allsektori uurimine lõpetati 2005. aasta aprillis. Mõlemas allsektoris paljastati 
kartellid, mis olid seotud pakkumismahhinatsioonide üldsüsteemiga. Teiste allsektorite 
uurimine lõpetati 2005. aasta augustis.  
 
Madalmaade konkurentsiasutus töötas spetsiaalselt ehitustööstuse jaoks välja sanktsioonide 
kiirmenetluse, võttes arvesse asjasse segatud ettevõtjate suurt arvu ja valmisolekut kiiresti 
oma teod üles tunnistada. Kiirmenetlust kohaldatakse ainult nende ettevõtjate suhtes, kes ei 
vaidlusta paljastatud kartelli olemasolu ning selles osalemist. Kiirmenetluse valinud ettevõtete 
trahvi vähendatakse 15% (asjaomastele ettevõtetele jääb otsuse edasikaebamise õigus). 
Ettevõtete suhtes, kes kiirmenetluses osaleda ei soovi, kohaldatakse Madalmaade 
konkurentsiseaduse paragrahvides 59–61 sätestatud tavapärast karistuste määramise 
menetlust. 
 
Tsiviilehituse ja infrastruktuuri allsektor 
 
Tsiviilehituse ja infrastruktuuri allsektoris valis 90% 380st ettevõttest kiirmenetluse ning neile 
määrati otsusega trahv. Kõnealuses sektoris lõpetati kiirmenetlus 2005. aasta märtsis ja trahve 
määrati umbes 100 miljoni euro eest. Tavapärane karistuste määramise menetlus jätkub. 
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Seadmeehituse allsektor 
Seadmeehituse allsektoris valis 88% 180st ettevõttest kiirmenetluse, mis lõpetati 2005. aasta 
oktoobris. Trahve määrati umbes 40 miljoni euro eest. Tavapärane karistuste määramise 
menetlus jätkub.  
 
Juhtumi kokkuvõte – juhtum 2021, OSB 
 
Madalmaade konkurentsiasutus leidis, et Madalmaade koristusettevõtete liit OSB soovitas 
oma liikmetel tõsta aastatel 1998–2000 kord aastas hindu teatud protsendi võrra. Protsendid 
määras OSB juhatus hinnataseme muutusi käsitleva teabe alusel. Lisaks soovitas OSB 2000. 
aasta keskel oma liikmetel hindu täiendavalt tõsta.  
Madalmaade konkurentsiasutus jõudis järeldusele, et sellega rikkus OSB konkurentsiseaduse 
paragrahvi 6 lõiget 1 ja asutamislepingu artikli 81 lõiget 1. Järeldust kinnitati vaide kohta 
tehtud otsuses ja OSBle määrati 2 000 000 euro suurune trahv. 

 
Vaidemenetluses otsustas Madalmaade konkurentsiasutus kooskõlas nõuandekomitee 
soovitusega, et olemasolevate tõendite põhjal puuduvad toimikus piisavad tõendid selle kohta, 
et CSU, Asito ja GOM, kolm koristusettevõtet, kelle töötajad kuulusid teiste hulgas OSB 
juhatusse, rikkusid konkurentsiseaduse paragrahvi 6 lõiget 1. Kõnealustele ettevõtetele 
määratud trahvid tühistati, sest ei suudetud tõendada, et GOM ja Asito kavatsesid 2000. aasta 
keskel täiendavalt hindu tõsta ning et nad mängisid aktiivset ja erilist rolli OSB liikmetele 
mõeldud soovituse koostamisel.  
 
Juhtumi kokkuvõte – 2910, Interpay 
 
Kõnealune juhtum on seotud ühisettevõttega Interpay, mille asutasid kaheksa Madalmaade 
panka eesmärgiga hallata deebetkaardisüsteemi PIN. Lisaks teenuste osutamisele, näiteks 
kliiring ja tasaarveldamine, registreeris Interpay täisomanduses tütarettevõtja Beaneti kaudu 
otse krediitkaarte aktsepteerivaid kauplejaid ja andis seega kauplejatele kõikidele Interpay 
poolt volitatud tehingutele maksetagatise.   

Madalmaade konkurentsiasutus trahvis Interpay’d ülemäära kõrgete hindade ja võrguteenuste 
müümise eest kooperatiivse ühisettevõttena. Kõnealune otsus võeti vastu Madalmaade 
konkurentsiseaduse alusel, sest see toimus enne määruse (EÜ) nr 1/2003 jõustumist. Pärast 1. 
maid 2004 algatati Madalmaade konkurentsiasutuse juhatuses siiski vaidemenetlus, et võtta 
arvesse EÜ konkurentsiõigust. Loobuti Interpay vastu esitatud ülemäära kõrgete hindade 
süüdistusest, sest pärast ühe jaemüüja poolt Interpay ja tema osanikeks olevate pankade vastu 
algatatud kohtumenetlust sõlmitud suulise kokkuleppe kohaselt nõustusid pangad hindu 
alandama vähemalt 20% võrra.   
 

Leiti, et maksekaardiga seotud finantsaspektide koondumine ühe pankadevahelise ettevõtte 
kätte välistab pankadevahelise konkurentsi kauplejate kliendiks saamise korral, mis on 
vastuolus artikliga 81 (EÜ konkurentsiõiguse kohaldamine vertikaalselt integreeritud 
maksekaardisektoris).   

Madalmaade konkurentsiasutus otsustas vähendada aktsionäridele määratud trahvi 
kogusummat 14 000 000 euroni. Trahvide vähendamise põhjuseks oli ühiskondlikult tõhusat 
rahaülekandmist soodustava fondi asutamine, kuhu aktsionärid maksid kokku 10 000 000 
eurot. 
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Juhtumi kokkuvõte – 1615, jalgrattatootjad 
 
21. aprilli 2004. aasta otsusega määras Madalmaade konkurentsiasutuse peadirektor 
sanktsioonid kolmele Madalmaade suurimale jalgrattatootjale (kelle ühine turuosa 
Madalmaade jalgrattaturul on 2000. aasta müügitulemuste põhjal umbes 80%) Madalmaade 
konkurentsiseaduse paragrahvi 6 (sarnane asutamislepingu artiklile 81) rikkumise eest. Accell 
(tütarettevõtjate Batavus ja Koga kaudu), Gazelle ja Giant korraldasid kaks kohtumist, kus 
arutati nende (edasist) hinnastrateegiat 2001. aasta jalgrattahooajal. Rikkumine toimus 1. 
septembrist 2000 kuni 1. septembrini 2001. Peadirektor määras ettevõtetele 
vastavalt 12 809 000, 12 898 000 ja 3 978 000 suuruse trahvi. Jalgrattatootjad esitasid otsusele 
vaide. Vastavalt Madalmaade haldusõigusele peab Madalmaade konkurentsiasutuse juhatus 
(nüüd) peadirektori otsuse vaidemenetluses uuesti läbi vaatama, enne kui pooled võivad 
otsuse kohtus vaidlustada. Juhatus jättis 24. novembri 2005. aasta otsusega enamiku poolte 
vastuväidetest rahuldamata. Rikkumise suhtes kohaldati asutamislepingu artiklit 81, mida 
vaidlustatud otsuse puhul ei tehtud, sest see võeti vastu enne määruse (EÜ) nr1/2003 
jõustumist. Kuna oli rikutud kaitseõigust, vähendas juhatus pooltele määratud trahve 10% 
võrra. Pärast vaidemenetlust olid trahvid järgmised: Accell: 11 528 000 eurot, Gazelle: 
11 608 000 eurot, Giant: 3 421 000 eurot. Otsus on edasi kaevatud kohtusse.         
 
Juhtumi kokkuvõte – 3353, CR Delta 

 
31. detsembri 2003. aasta otsusega määras Madalmaade konkurentsiasutuse peadirektor trahvi 
ettevõttele CR Delta Madalmaade konkurentsiseaduse paragrahvi 24 (sarnane 
asutamislepingu artiklile 82) rikkumise eest, sest kolm allahindlussüsteemi kujutasid endast 
nii koos kui ka eraldi turgu valitseva seisundi kuritarvitamist. CR Delta on tõupullide sperma 
tarnija, kelle klientideks on loomakasvatajad. Nn koguselise allahindluse puhul ei olnud 
tegemist mahahindlusega arvelt, vaid seda maksti ühe aasta pikkuse arvestusperioodi lõpus, 
kusjuures määr kasvas järk-järgult (1–5%), sõltudes ostetud kogustest. Allahindlus arvutati 
tõupullide sperma täiskoguse alusel, mis klient oli CR Deltalt ostnud. Teist 
allahindlussüsteemi (1–2%) kasutati, kui klient kohustus ostma (peaaegu) kogu tõupullide 
sperma (90–100%) ainult CR Deltalt. Kolmanda allahindlussüsteemi puhul tehti kliendile 
klassifitseeritud tõupullide sperma ostult 10% allahindlust, kui klient nõustus katsetama 
klassifitseerimata tõupullide spermat. CR Delta turuosa asjaomasel turul on umbes 80%. 
Rikkumine toimus 1. septembrist 2001 kuni 1. septembrini 2003. Peadirektor määras 
2 600 000 euro suuruse trahvi ja andis kaks korraldust. CR Delta esitas otsuse peale vaide. 
Järgnenud vaidemenetluses jättis Madalmaade konkurentsiasutuse juhatus kõik poole 
vastuväited rahuldamata. Võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1/2003 jõustumist, kohaldati 
rikkumise suhtes asutamislepingu artiklit 82, mida algse otsuse puhul ei tehtud. Juhtum on 
praegu läbivaatamisel Madalmaade konkurentsikohtus.  
 
2005. aastal artiklite 81 ja 82 alusel tehtud otsuste täielik loetelu:  

 
Ehitussektor 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
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• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_13.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_12.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
5/05_01.asp 

• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200
4/04_24.asp 

 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Jalgrattatootjad 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Austria 
Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
Ehitusinseneride tasuskaala 
2004. aasta juunis pöördus BWB (ja kartellijuhtumite peaprokurör) pärast ulatuslikku uurimist 
kartellikohtusse, nõudes ehitusinseneride tasuskaala (Honorarordnung der Baumeister (HOB)) 
tühistamist. Kõnealuses juhtumis kanti tasuskaala kartelliregistrisse konkreetsete tegevuste 
hindu kehtestava ühenduse mittesiduva soovitusena. 
 
Konkurentsiasutus leidis, et tasuskaala on kokkusobimatu asutamislepingu artikliga 81. Pärast 
ulatuslikku uurimist andis kartellikohus 14. aprilli otsusega Ehitustööstuse Liidule korralduse 
tasuskaala tühistada, sest BWB ja kartellijuhtumite peaprokuröri argumentide põhjal oli kohus 
jõudnud järeldusele, et tegemist oli Euroopa konkurentsiõiguse rikkumisega. Kõrgeim 
kartellikohus toetas otsust.  
 

Muu täitetegevus 

Lufthansa/Austria reisibürood 
1. novembril 2004. aastal teatas Lufthansa oma müügisüsteemi põhjalikust uuendamisest ja 
netohindadel põhineva süsteemi kasutuselevõtust. Uuenduse tulemusena reisibüroodele enam 
põhivahendustasu ei makstud. Reisibüroodele jäi siiski võimalus teenustasud klientidelt sisse 
nõuda. Millal ja kui palju teenustasu võtta, jäeti reisibüroode otsustada.  
 
Reisibüroode Liit esitas 2004. aasta novembris kartellikohtule avalduse väites, et 
vahendustasu kaotamine koos Lufthansa nõudega näidata lennupiletil netohind tuleks ära 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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keelata, kuna tegemist on hindade kindlaksmääramisega. Taotlus lükati tagasi: kohus leidis, et 
artiklit 81 sai kohaldada, sest kõnealust müügisüsteemi kasutati mitmes ELi liikmesriigis, 
kuid ebaseaduslikku hindade kindlaksmääramist ei toimunud. Reisileping sõlmiti otse 
Lufthansa ja kliendi vahel ning Lufthansa määras müügihinna ainult kõnealuse veolepingu 
puhul. Reisibüroo oli ainult vahendaja Lufthansa ja kliendi vahel. Reisibürood võisid vabalt 
otsustada, kas ja kui palju sellise nõustamisteenuse eest tasu võtta. Seega ei piiratud 
reisibüroode tegevusvabadust. 
 
Artiklitega 81 ja 82 seotud kartellikohtu otsused: 

- Ehitusinseneride tasuskaala 
- Lufthansa/Austria reisibürood 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH* 
(*lõpetati poolte kokkuleppega) 
 
BWB tegevusaruanne (kõik juhtumid, välja arvatud Synchron Film jt): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugal 
Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
Portugali Veterinaaride Liit 
 
Veterinaaride Kutseliit võttis 1996. aastal vastu kutse-eetika koodeksi, mis sätestab, et 
veterinaaride (sealhulgas teiste Euroopa Liidu liikmeriikide veterinaaride) erapraksise 
teenuste eest tuleb võtta Portugali Veterinaaride Liidu kehtestatud miinimumtasu.  
 
Portugali konkurentsiasutus leidis, et Portugali Veterinaaride Liit oli süüdi miinimumtasu 
võtmise kohustuse kehtestamises, mis on vastuolus asutamislepingu artikliga 81, ja 
trahvis liitu 19. mail 2005. aastal vastu võetud otsusega kokku umbes 76 000 euroga.
Võttes arvesse rikkumise tõsidust, kohustati rikkujat avaldama otsuse ametlikus 
väljaandes ja ühes Portugali üleriigilises ajalehes. Lisaks pidi Veterinaaride Liit
avaldama võetud meetmed oma koduleheküljel ja perioodikaväljaandes 15 päeva jooksul.
 
Portugali konkurentsiasutus on seisukohal, et Veterinaaride Liidu kehtestatud 
miinimumtasu võtmise kohustust ei saa pidada hädavajalikuks, et tagada veterinaaride 
erapraksise nõuetekohasus Woutersi kohtuotsuse (C-309/99) tähenduses.  
 
Kõnealune otsus oli Portugali konkurentsiasutuse esimene asutamislepingus sätestatud 
konkurentsieeskirjade rikkumist käsitlev otsus, mis võeti vastu ühenduse 
konkurentsieeskirjade kohaldamise uue, detsentraliseeritud süsteemi alusel. 
 
Otsus on edasi kaevatud Lissaboni ärikohtusse (kohtuotsus tehakse eeldatavasti 2006. 
aasta alguses).  
 
Portugali Hambaarstide Liit 
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Portugali Hambaarstide Liit võttis vastu kutse-eetika koodeksi, mis sätestab, et hambaarstide 
erapraksise teenuste eest tuleb võtta liidu kehtestatud miinimumtasu.  
 
Portugali konkurentsiasutus leidis, et Portugali Hambaarstide Liit oli süüdi miinimum- ja 
maksimumtasu võtmise kohustuse kehtestamises, mis on vastuolus asutamislepingu artikliga 
81, ja trahvis liitu 30. juunil 2005. aastal vastu võetud otsusega kokku umbes 160 000 euroga. 
Võttes arvesse rikkumise tõsidust, kohustati rikkujat avaldama otsuse ametlikus väljaandes ja 
ühes Portugali üleriigilises ajalehes. Lisaks pidi Hambaarstide Liit avaldama võetud meetmed 
oma koduleheküljel ja perioodikaväljaandes 20 päeva jooksul. 
 
Portugali konkurentsiasutus on seisukohal, et Portugali Hambaarstide Liidu kehtestatud 
miinimumtasu võtmise kohustust ei saa pidada tungivaks vajaduseks, mida õigustaks avalik 
huvi Woutersi kohtuotsuse tähenduses. 
Otsus on edasi kaevatud Lissaboni ärikohtusse (vt peatükki „Ülevaade EÜ 
konkurentsieeskirjade kohaldamisest siseriiklikes kohtutes”). 

 
Artiklite 81 ja 2005 alusel tehtud otsuste täielik loetelu 
 
Portugali Veterinaaride Liit 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Portugali Hambaarstide Liit 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Soovitus nr 1/2005 - gaasisektor 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Soovitus nr 2/2005 – mobiilsideteenused 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Slovakkia 

Kartellid 

Slovakkia Maanteede Amet korraldas 2004. aastal pakkumise Mengusovce ja Jánovce 
vahelise maanteelõigu (D1) ehitamiseks. Maanteelõik jagati kaheks osaks, mis tähendas, et 
korraldati kaks eraldi pakkumist. 
 
Mõlemas pakkumises osalenute pakutud madalaimad hinnad olid riigi määratud 
maksimumhinnast umbes 20% kõrgemad. Seetõttu tühistati mõlemad pakkumised. Selleks et 
hinnata, kas tegemist oli konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimisega, alustas Slovaki 
Vabariigi konkurentsiamet uurimist.  
Võrreldes pakkumises osalejate hinnapakkumisi üksikute nimetuste tasandil, (pakkumine 
koosnes ligikaudu 900 nimetusest) leidis konkurentsiamet, et esimese maanteelõigu kohta 
tehtud pakkumistes olid kõikide osalejate üksikute nimetuste hinnapakkumised 
kahtlustäratavalt ühesugused.  
Konkurentsiamet jõudis järeldusele, et pakkumises osalejad sõlmisid konkurentsi piirava 
kokkuleppe, mille tulemusel kooskõlastati esimese maanteelõigu hinnad. Konkurentsiamet ei 
saanud aga piisavalt tõendeid kooskõlastatud tegevuse kohta teise maanteelõigu pakkumises. 
Konkurentsiamet määras pooltele trahvi 1 473 978 000 Slovaki krooni (40 000 000 eurot). 
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Artiklite 81 ja 2005 alusel tehtud otsuste täielik loetelu 

 
Slovaki advokaatide koda – reklaamipiirangud (22. detsembri 2005. aasta otsus nr 
2005/KH/1/1/136) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 

 
Strabag a.s., Tšehhi Vabariik, Doprastav, a.s., Slovakkia, BETAMONT s.r.o., Slovakkia, 
Inžinierske stavby, a.s., Slovakkia, Skanska DS a.s., Tšehhi Vabariik, Skanska BS a.s., 
Slovakkia, Mota – Engil, Engenharia e Construcao, S.A., Portugal – kooskõlastatud 
pakkumismenetlus (23. detsembri 2005. aasta otsus nr 2005/KH/1/1/137) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 
 

Soome 
 
2005. aastal kohaldas Soome konkurentsiasutus EÜ konkurentsi käsitlevaid artikleid ühes 
juhtumis: 
 
Soome konkurentsiasutus võttis vastu otsuse, et Suomen Numeropalvelu OY 
(telefoninumbrijärgse otsingu teenuseid osutav Soome ettevõte, edaspidi „SNOY”) 
kuritarvitas turgu valitsevat seisundit, keelates tema klientideks olevatel telefonikatalooge 
kirjastavatel ettevõtetel pakkuda lõpptarbijatele tasuta ja eelregistreerimiseta teenuseid 
Internetis. 
 
SNOY on Fonecta OY ja Finnet-Media OY ühisettevõte, mis tegeleb telefoniabonentide 
üleriigilise andmebaasi pidamise ja telefonikatalooge kirjastavatele ettevõtetele andmete 
edasimüügiga. SNOYl ei ole praegu konkurente. SNOY omanikud konkureerivad kaebuse 
esitaja Eniro Finland OYga telefonikataloogide kirjastamises. 
 
Uurimise põhjal leidis Soome konkurentsiasutus, et SNOY käitumise lõppeesmärk oli 
takistada uut liiki teenuseid pakkuvate konkurentide turuletulekut. Samal ajal pidurdas SNOY 
tegevus uut tehnoloogiat kasutava ning tarbijasõbralikuma, mitmekülgsema ja tasuvama 
telefonikataloogiteenuse arengut. Seega on SNOY käitumine vastuolus seadusandja 
eesmärgiga suurendada uut liiki telefonikataloogiteenuste osutamist ja soodustada nende 
kasutamist. 
 
Oma otsusega keelab Soome konkurentsiasutus SNOY tegevuse kui konkurentsiseaduse ja 
asutamislepingu artikli 82 rikkumise. Samuti kohustatakse kõnealuse otsusega SNOYd andma 
teavet telefoniabonentide kohta. Otsuse täitmiseks määrati tingimisi trahv. Lisaks keelustavale 
otsusele tegi Soome konkurentsiasutus turukohtule ettepaneku määrata SNOYle 
konkurentsieeskirjade rikkumise eest 150 000 euro suurune trahv. Soomekeelse otsusega 
(1097/61/2003) saab tutvuda Soome konkurentsiasutuse koduleheküljel: 
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-
2005-61-1097 

Rootsi 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 
 
Otsus nr 797/2004 
SES, mis toodab elektriseadmeid ja turustab neid Rootsi turul, kuritarvitas oma valitsevat 
seisundit tavaliste pistikupesade ja lülitite (sealhulgas kaugjuhtimislülitite, viitelülitite ja 
valgusregulaatorite) tootmise ja turustamise turul, kasutades hulgimüüjatega sõlmitud 
lepingute puhul püsikliendisoodustusi. Püsikliendisoodustusi kasutades muutis SES uute 
ettevõtete turuletuleku raskemaks.  
 
Tulemus: otsus parandusmeetmete võtmise kohta koos ettepanekuga määrata kolme miljoni 
Rootsi krooni suurune trahv ootab kinnitamist Stockholmi ringkonnakohtus.     

 
Otsus nr 873/2005 
Rootsi sideoperaator TS kuritarvitas oma valitsevat seisundit kodutarbijate üldkasutatavale 
lauatelefonivõrgule juurdepääsu turul. TSi eesmärk oli piirata konkurentsi, mida pakuvad 
lairibateenuse osutajad, kes pakuvad IP-põhist juurdepääsu telefoniteenustele, pakkudes 
telefoni püsiühenduse paigaldamisel valikuliselt allahindlust klientidele, kes paluvad oma 
telefoninumbri üle viia teise operaatori võrku.  
 
Tulemus: keelav otsus koos ettepanekuga määrata 44 miljoni Rootsi krooni suurune trahv 
ootab kinnitamist Stockholmi ringkonnakohtus.  
 
Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
Otsus nr 532/2004 
EB valmistab tapeeti ja turustab seda Rootsi turul.  EBl on väga tugev positsioon tapeedi 
tootmise ning maalritele ja tapeetijatele turustamise turul. Rootsi konkurentsiasutuse uurimine 
näitab, et lähtudes valikulises turustussüsteemis jaemüüjate valimisel kvantitatiivsetest 
valikukriteeriumidest, raskendas EB uute jaemüüjate turuletulekut. EB valikulise 
turustussüsteemi suhtes ei saa kohaldada erandit vastavalt komisjoni 22. detsembri 1999. aasta 
määrusele (EÜ) nr 2790/1999 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta 
vertikaalkokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes.  
 
Tulemus: otsus parandusmeetmete võtmise kohta koos ettepanekuga määrata ühe miljoni 
Rootsi krooni suurune trahv. 

 
Artiklite 81 ja 82 alusel 2005. aastal tehtud otsuste täielik loetelu: 
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Ühendkuningriik 

Muud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevused 
 
MasterCard UK Members Forum Limited – 6. september 2005 
Ühendkuningriigi heade kaubandustavade amet (UK Office of Fair Trading, edaspidi „OFT”) 
jõudis järeldusele, et MasterCard UK Members Forum’i liikmed ja teised MasterCard’i 
litsentsisaajad Ühendkuningriigis on osalenud kokkuleppes, millega rikuti nii: 

• asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 sätestatud keeldu kui ka 

• 1998. aasta konkurentsiseaduse I peatüki paragrahvis 2 sätestatud keeldu. 

Kõnealune kokkulepe, millega määrati mitmepoolne varuvahendustasu, mida kohaldati 
kõikide Ühendkuningriigis väljastatud MasterCard krediit- ja maksekaartidega sooritatud 
tehingute suhtes, kehtis 1. märtsist 2000 kuni 18. novembrini 2004. Alates 18. novembrist 
2004 võeti kasutusele uued Ühendkuningriigi MasterCard’i tehingute mitmepoolse 
varuvahendustasu määramise tingimused. 

OFT leidis, et konkurentsieeskirju rikkuv kokkulepe piiras konkurentsi kahel viisil. Esiteks 
sõlmiti mitmepoolset vahendustasu käsitlev kollektiivleping (tegelikult hindu käsitlev 
kollektiivleping). Teiseks hüvitati mitmepoolse vahendustasu kaudu põhjendamatult 

Juhtum nr 
 

 Ettevõtja 
 

Lingid 
 

Otsus nr 
532/2004 
 

Eco-Borås Tapeter 
 

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap
eter.shtm 
 

Otsus nr 
873/2005 
 

TeliaSonera Sverige AB 
 

http://www.konkurrensverket.se/press/pressm
eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Otsus nr 
797/2004 
 

Schneider Electric 
Sverige AB 
 

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Otsus nr 
948/2003 
 

Teracom AB 
 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Otsus nr 
586/2004 
 

Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Otsus nr 
1126/2004 
 

Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Otsus nr 
883/2004 
 

Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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MasterCard UK Members Forum’i liikmete ja teiste MasterCard’i litsentsisaajate teatud kulud 
(kõrvalkulud). 

Konkurentsiõigust rikkuvast kokkuleppest teatati OFTile 1. märtsil 2000. aastal. Kõiki 
juhtumi asjaolusid arvesse võttes ei pidanud OFT vajalikuks kokkuleppest tuleneva rikkumise 
eest trahvi määrata. Kuna kokkuleppe kehtivus on praeguseks lõppenud, siis suuniste andmise 
küsimust kõnealuses juhtumis ei tõstatatud. Põhimõtteid, mille alusel otsus tehti, kohaldatakse 
tõenäoliselt siiski mitmepoolsete varuvahendustasude kohta sõlmitud uute kokkulepete suhtes. 
 
Muu täitetegevus 
 
Gamma Telecom Limitedi kaebus BT Wholesale’i vastu seoses kõnede hulgihinna määra 
alandamisega 1. detsembrist 2004 kuni 17. juunini 2005 
Ofcom leidis, et British Telecommunications Group plc (edaspidi „BT”) ei rikkunud 1998. 
aasta konkurentsiseaduse paragrahvi 18 (II peatükis sätestatud keeld) ega asutamislepingu 
artiklit 82 seoses alates 1. detsembrist 2004 kehtima hakanud BT kõnede muudetud 
hulgihindadega (BT muutis kõnede hulgihindade struktuuri).  

Ofcom tegi oma otsuse pärast uurimist, mida alustati, sest Gamma Telecom Limited esitas 
kaebuse, et BT muudetud kõnede hulgihinnad tähendasid konkurentsi kahjustavat liiga väikest 
erinevust hulgi- ja jaeteenuste hindade vahel. 

Otsuses kirjeldatakse üksikasjalikult Ofcomi hinnangut, mille kohaselt leiti erinevaid eeldusi 
ja stsenaariume arvesse võttes, et BT kõnehulgihindade muutmisega ei kaasnenud liiga 
väikest erinevust hulgi- ja jaeteenuste hindade vahel ja seetõttu puudub igasugune põhjus 
menetluse algatamiseks. 
 
VIP Communications Limitedi poolt T-Mobile (UK) Limitedi vastu esitatud kaebuse 
taasuurimine – 30. juuni 2005 
Ofcom leidis, et T-Mobile ei rikkunud 1998. aasta konkurentsiseaduse II peatükis sätestatud 
keeldu ega asutamislepingu artiklit 82, kui ta peatas/lõpetas GSM-sidejaamade kasutamise 
teenuse osutamise VIPle, jätkates väidetavalt samal ajal sama GSM-sidejaamade kasutamise 
teenuse osutamist teistele ettevõtetele. Seetõttu puudus igasugune põhjus menetluse 
algatamiseks T-Mobile’i suhtes. 
 
Floe Telecom Limitedi poolt Vodafone Limitedi vastu esitatud kaebuse taas uurimine – 30. 
juuni 2005 
Ofcom leidis, et Vodafone ei rikkunud 1998. aasta konkurentsiseaduse II peatükis sätestatud 
keeldu ega asutamislepingu artiklit 82, kui ta peatas/lõpetas GSM-sidejaamade kasutamise 
teenuse osutamise Floe’le, jätkates väidetavalt samal ajal sama GSM-sidejaamade kasutamise 
teenuse osutamist teistele ettevõtetele. Seetõttu puudus igasugune põhjus menetluse 
algatamiseks Vodafone’i suhtes. 
 
NTM Sales and Marketing Ltd kaebus Portec Rail Products (UK) Ltd vastu seoses 
raudteerööbaste elektrilistes määrimisseadmetes kasutatava määrdeaine tarnimisega – 19 
August 2005 
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Raudteeamet (Office of Rail Regulation, edaspidi „ORR”) otsustas, et puudus igasugune 
põhjus menetluse algatamiseks 1998. aasta konkurentsiseaduse II peatükis sätestatud keelu ja 
asutamislepingu artikli 82 kohaselt Portec Rail Products UK Ltd’i (edaspidi „Portec”) ja RS 
Clare’i ning Company Ltd’i (edaspidi „Clare”) suhtes. ORR otsustas ka, et seoses Porteciga 
puudus põhjus menetluse algatamiseks 1998. aasta konkurentsiseaduse II peatükis sätestatud 
keelu ja asutamislepingu artikli 82 kohaselt. 

ORR tegi oma otsuse pärast seda, kui oli uurinud 20. juulil 2004. aastal esitatud NTM Sales 
and Marketingi (edaspidi „NMT”) kaebust, et Portec oli üritanud kasutada oma valitsevat 
seisundit raudteerööbaste elektrilistes määrimisseadmetes kasutatava määrdeaine 
katsetamisteenuste turul, et tõrjuda NMT välja raudteerööbaste elektrilistes 
määrimisseadmetes kasutatava määrdeaine turult. 

Kuigi ORR ei välistanud, et Portecil võib olla valitsev seisund katsetamisteenuste turul, ei 
leidnud ta piisavalt tõendeid järeldamaks, et Portec oli kuritarvitanud oma turgu valitsevat 
seisundit või sõlminud Clare’iga konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid või kooskõlastanud 
tegevusi. 
 
 
2. EÜ konkurentsieeskirjade kohaldamine siseriiklikes kohtutes 
 
Eesti, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Malta, Poola, Sloveenia, 
Slovakkia, Soome Tšehhi Vabariigi ja Ungari konkurentsiasutused ei ole teatanud ühestki 
kohtuotsusest, milles oleks kohaldatud EÜ konkurentsiõigust.  
EÜ konkurentsieeskirjade rakendamise otsustest teatasid järgmiste liikmesriikide 
konkurentsiasutused:  

Belgia 
 
Siseriiklikud eelotsused 
 
Brüsseli apellatsioonikohtul on konkurentsijuhtumeid arutavate siseriiklike kohtute esitatud 
küsimuste kohta eelotsuste tegemise ainupädevus. 2005. aastal tehti eelotsus kolmes ühenduse 
konkurentsiõigust käsitlevas juhtumis ja ühes siseriiklikku konkurentsiõigust käsitlevas 
juhtumis.  
 
Kolmes ühenduse õigust käsitlevas juhtumis esitasid konkurentsinõukogu ja Corps des 
Rapporteurs kirjalikud märkused. Kõnealuste juhtumite kohta esitas oma arvamuse ka 
Euroopa Komisjon, tehes seda vastuseks Brüsseli apellatsioonikohtu poolt vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõikele 1esitatud abitaotlusele.1. 

1. Emond Laurent vs. Brasserie Haacht: Brüsseli apellatsioonikohtu 23. juuni 2005. aasta 
otsus 

1993. aastal sõlmis Brasserie Haacht kohviku rentnikuga oma õlletehase õlle müümise 
kümneaastase ainuõiguslepingu. Seejärel müüs rentnik oma maineväärtuse ja 1997. aastal 
sõlmis selle ostja Brasserie Haachtiga veel ühe ainuõigusliku ostulepingu, mis käsitles muid 
jooke, v.a. õlut.  
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1999. aastal läks ostja pankrotti ja esimene rentnik soovis 1993. aasta lepingu ennetähtaegselt 
lõpetada. Brasserie Haacht keeldus, väites, et tal on õigus nõuda 1993. aasta lepingus 
kehtestatud tähtaja järgimist.  
 
Liège’i apellatsioonikohus esitas eelotsusetaotluse seoses 1993. aasta lepingu õiguspärasusega 
vastavalt asutamislepingu artiklile 81. 
 
Brüsseli apellatsioonikohus uuris lepingute vastavust ühenduse õigusele, eeldades, et 
liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjuga seotud tingimus on täidetud. Kaks lepingut olid 
nende sõlmimise ajal õiguspärased, sest nende suhtes kehtis määrustes (EÜ) nr 1984/83 ja 
2790/1999 sätestatud grupierand. Kohus asus siiski seisukohale, et lepingute 
konkurentsieeskirjadele vastavuse uurimisel ei olnud oluline mitte lepingute sõlmimise aeg, 
vaid nende lõpetamise aeg. Samuti leidis kohus, et mõlemat lepingut tuleb uurida eraldi, sest 
nendega seotud kaubad ei olnud omavahel asendatavad ja seetõttu ei moodustanud sama turu 
osa.  
 
Pärast EÜ grupierandi määruste ajalise kohaldamise üksikasjalikku analüüsi märkis kohus, et 
väidetava rikkumise ajal kehtis 1993. aasta lepingu suhtes määruses (EÜ) nr 2790/1999 
sätestatud grupierand ja leping vastas komisjoni 13. oktoobri 2000. aasta teatise tingimustele 
(EÜT C 291, 13.10.2000, lk 1), mis sisaldas suuniseid vertikaalpiirangute kohta. 
 
Vastupidi esimesele lepingule, ei kuulunud väidetava rikkumise ajal teine leping ühegi EÜ 
grupierandi määruse reguleerimisalasse. Sellest hoolimata otsustas kohus, et vähese 
tähtsusega kokkuleppeid käsitlevate komisjoni teatiste põhjal oli leping konkurentsieeskirjade 
kohaselt õiguspärane isegi selle võimaliku kumulatiivse turule juurdepääsu piirava mõju 
korral. Kohus jõudis järeldusele, et kõnealuste lepingute õiguspärasuses ei olnud kahtlust ja 
seetõttu ei tekkinud asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaselt keelatud kokkuleppe 
õigustühisuse küsimust.  

2. SABAM vs. Productions & Marketing (P&M): Brüsseli apellatsioonikohtu 3. novembri 
2005. aasta otsus 

Muusikaürituste korraldaja P&M esitas Brüsseli kaubanduskohtule hagi kollektiivse 
esindamise organisatsiooni SABAM vastu, kes teostab muusikaautorite õigusi ja kes on 
tegelikult muusikalavastuste ja kontsertide autoriõiguste litsentseerimisel monopoolses 
seisundis. SABAM keeldus P&Mile suurkorraldaja staatust andmast, mis oleks andnud 
viimasele õiguse vähendada makstavaid kasutustasusid 50% võrra. P&M väitis, et SABAM 
oli süüdi turgu valitseva seisundi kuritarvitamises, seades suurkorraldaja staatuse andmise 
tingimuseks muu hulgas selle, et P&M peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat ja 
eelistades seeläbi põhjendamatult end turul juba kehtestanud ettevõtteid alles turule tulevatele 
ettevõtetele.  
 
Brüsseli kaubanduskohus taotles Brüsseli apellatsioonikohtult eelotsust selle kohta, kas 
SABAMi käitumise puhul oli tegu turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega.  
Kohus põhjendas kõigepealt ühenduse konkurentsiõiguse kohaldamist kõnealuses juhtumis. 
Kuna SABAM oli ainus muusikalavastuste korraldamise lube väljastav ettevõte Belgia turul, 
oli tõenäoline, et astmeline hinnakujundus, mida ettevõte rakendas lähtudes kriteeriumist, mis 
põhines muusikalavastuste korraldajate turul oldud ajal, raskendas teistest liikmesriikidest 
pärit konkurentide juurdepääsu Belgia muusikalavastuste korraldamise turule. Kohus otsustas, 
et SABAMi hinnakujundussüsteemi puhul oli tegemist turgu valitseva seisundi 
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kuritarvitamisega, kuna selle tõttu kohaldati muusikalavastuste korraldajate suhtes 
samaväärsete teenuste puhul ebavõrdseid tingimusi.  
 
Kohus leidis, et SABAM ei suutnud astmelist hinnakujundust majanduslikult põhjendada, 
näiteks tegevusmahu või mastaabisäästuga. Lisaks olid suurkorraldajatele pakutud tariifid ja 
põhitariifid märgatavalt erinevad – suhtes 2:1. 
 

3. Wallonie Expo („WEX”) vs. FEBIAC: Brüsseli apellatsioonikohtu 10. novembri 2005. 
aasta otsus 

 
FEBIAC on Belgia mootorsõidukite ja tarbesõidukite tootjate ja importijate ühendus, kes 
korraldab iga kahe aasta tagant tarbesõidukite näituse. 2005. aasta näituse puhul esitas 
FEBIAC tingimuse, mille kohaselt on eksponentidel keelatud kuue kuu jooksul enne näituse 
avamist osaleda sarnastel üritustel Belgias.  
 
Esimese astme kohtu eesistuja pöördus ajutiste meetmete kohaldamise taotluse arutamisel 
Brüsseli apellatsioonikohtusse eelotsuse saamiseks küsimuses, kas kõnealune konkurentsi 
keelav klausel on õiguspärane. Oma kirjalikes märkustes jõudsid konkurentsinõukogu ja 
Corps des Rapporteurs järeldusele (nagu ka Euroopa Komisjon oma kohtule esitatud 
arvamuses), et klausel mõjutas liikmesriikidevahelist kaubandust. Enamik näitusel 
eksponeeritud sõidukitest olid imporditud ja peaaegu kogu asjaomaste toodete impordi ja 
müügiga Belgias tegelesid eksponendid, mistõttu teistel Belgia näitustel osalemise keeld võis 
tõenäoliselt mõjutada ühendusesisest kaubandust.  
 
Brüsseli apellatsioonikohus otsustas, et FEBIACi tingimus ei olnud vastuolus asutamislepingu 
artikli 81 lõikega 1, sest täidetud ei olnud nõue konkurentsipiirangu märgatavuse kohta. 
Kohtu arvates ei olnud tõendatud, et kuuekuuline keeld piiras märgatavalt korraldaja 
suutlikkust FEBIACiga tõhusalt konkureerida, äratades huvi piisavas arvus eksponentides ja 
külastajates. Seega ei kuulunud FEBIACi 2005. aasta näitusele esitatud tingimus 
asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaldamisalasse. 
 
Seejärel uuris kohus tingimuse õiguspärasust vastavalt asutamislepingu artiklile 82. Kohus 
leidis, et FEBIAC oli Belgia tarbesõidukite näituste korraldamisega seotud teenuste osutamise 
turul de facto monopoolses seisundis ja seega seda ka ühisturu olulises osas. FEBIACi 
eksponentidele kehtestatud muudel üritustel osalemise keeld takistas kuue kuu jooksul 
igasugust konkurentsi ja mõjutas turu struktuuri. Kohtu arvates ei olnud kõnealune keeld ei 
õigustatud ega proportsionaalne.  
 
Kokkuvõttes oli FEBIACi poolt 2005. aasta näitusele esitatud tingimus õiguspärane ja 
seetõttu ei saa seda asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaselt keelustada. Turgu valitseva 
ettevõtjana ei saanud FEBIAC siiski kõnealust keeldu 2005. aasta näitusel rakendada, sest 
selle puhul oli tegemist turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega.  
 

 
4. Kristel Cools vs. Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: Brüsseli apellatsioonikohtu 25. 

jaanuari 2005. aasta otsus 
 
25. jaanuari 2005. aasta otsuses vastas Brüsseli apellatsioonikohus Belgia konkurentsiõigust 
käsitlevale küsimusele, mille esitas oma eelotsusetaotluses Antwerpeni esimese astme kohus 
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seoses juhtumiga, mis käsitles täiendavat hambaravikindlustust, mida Antwerpeni Kristlik 
Haigekassa pakkus oma liikmetele. Kõnealune kindlustus andis õiguse täiendavale hüvitisele, 
kui ravijaks oli hambaarst, kes vastas teatud nõuetele, näiteks ortodontia-alase koolituse 
läbimine või varasemad hambaravikogemused. 
 
Pr Kristel Cools oli hambaarst, kes ei vastanud esitatud nõuetele ja kes taotles kohtult otsust, 
millega Antwerpeni Kristlikule Haigekassale oleks antud korraldus hüvitada talle tulu, mis jäi 
saamata patsientidelt, kes selleks, et saada hambaravi hüvitist, olid pöördunud teiste, 
haigekassa esitatud nõuetele vastavate hambaarstide poole. 
 
Kohus piirdus eitava vastusega küsimusele, kas Antwerpeni Kristlik Haigekassa tegutses 
kõnealust teenust osutades ettevõtjana 5. augusti 1991. aasta majanduskonkurentsi kaitse 
seaduse, mis kooskõlastati 1. juulil 1999, tähenduses. Võttes arvesse seda, et kõnealuse 
seaduse artiklite 2 ja 3 kohaldamise tingimuseks oli ettevõtja staatus, ei pidanud kohus enam 
uurima konkureeriva tegevuse õiguspärasust. 
 
Kohus põhjendas seda asjaoluga, et teenust osutati ülesande täitmisel, mille seadusandja oli 
haigekassadele ja sotsiaalkindlustusasutustele andnud ja milleks oli kohustuslike toetuste 
maksmine, mida eraõiguslikud kindlustusandjad ei saanud maksta või ei saanud seda teha 
piisavalt. Seetõttu oli hambaravi hüvitise puhul kohtu arvates tegu sotsiaalkindlustusskeemi 
alusel makstava hüvitisega.  
 
Kohtule esitatud kirjalikes märkustes avaldas konkurentsinõukogu arvamust, et makstes 
hambaravihüvitist, tegutses Antwerpeni Kristlik Haigekassa tegelikult kui ettevõtja, ning 
viitas nõukogu eesistuja 2. jaanuari 2001. aasta otsusele nr 2001-V/M ajutiste meetmete 
kohaldamise kohta (5. mai 2001. aasta Moniteur belge, 14852).  
 

Taani 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (Riigikohtu 20. aprilli 2005. aasta 
otsus). GT Linien A/S vs. DSB ja Scanlines A/S. 
Kohtuotsus käsitleb muu hulgas artiklis 82 sätestatud turgu valitseva seisundi kuritarvitamist. 
De Danske Statsbaner (DSB) on riigi osalusega raudtee- ja parvlaevaettevõtja. DSB on 
Gedseri sadama omanik ja Saksamaa ja Taani vahelise parvlaevatranspordi korraldaja. DSB 
võttis sadama omanikuna sadama kasutamise eest sadamatasu teiselt parvlaevaettevõtjalt GT 
Linien, kes samuti kasutas Gedseri sadamat parvlaevatransporditeenuse osutamiseks. 
Riigikohus leidis, et DSB oli valitsevas seisundis Läänemerel toimuva Taani ja Saksamaa 
vahelise parvlaevatranspordiga seotud sadamateenuste turul. Riigikohus otsustas, et DSB 
kuritarvitas oma turgu valitsevat seisundit, nõudes GT Linienilt sadamatasu, kuid jättes ise 
kõnealuse tasu maksmata ning jättes selle võtmata ka ettevõttelt Deutsche Bundesbahn. 
Tegemist oli EÜ asutamislepingu artikli 82 lõike 2 punkti c rikkumisega. Kohus jõudis 
järeldusele, et sadamatasu ei kantud üle GT Linieni klientidele ja seetõttu anti DBSile 
korraldus maksta GT Linienile kahjutasu.       

Saksamaa 
Alljärgnevalt on esitatud kokkuvõte Saksamaa tsiviilkohtute otsustest, milles kohaldati 
ühenduse õigust ja millest teatati Saksamaa Liitvabariigi valitsusele.  
 
Kohus Otsuse Teema 
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kuupäev 
OLG München 
U (K) 3447/04 

20.01.2005 Edasimüügilepingu lõpetamine pärast asjaomase lepingutingimuse 
suhtes kohaldatava määruse (EÜ) nr 1400/2002 vastuvõtmist 
Alus: asutamislepingu artikli 81 lõige 1, määrus (EÜ) nr 1400/2002 
 

LG Bremen 12 
o 442/02 

03.02.2005     Kuna kostja ei ole turul valitsevas seisundis, ei ole hagejal õigust 
nõuda kahjutasu keeldumise eest andmast juurdepääsu Bremerhaveni 
sadamale stividoriteenuste osutamiseks (konkurentsipiiranguid 
keelustava seaduse (GWB) § 33 ja § 19 lg 4 p 4; asutamislepingu 
artikkel 82) 
 

OLG Stuttgart 
2 u 84/04 

17.02.2005     Kostjapoolse võrgutasude ja arvestite renditasude tõstmise puhul ei 
olnud tegemist rikkumisega: hea tava järgimine energiaseaduse 
(EnWG) § 6 lg 1 kohaselt võrgutasude arvutamisel mudeli VV Strom 
II Plus põhjal; tasude kinnitamine elektritariife käsitleva 
föderaalmääruse (BTOElt) § 12, EnWG-i § 6 lg 1, GWB §§ 19 ja 20, 
tsiviilseadustiku (BGB) § 315 ja asutamislepingu artikli 81 kohaselt 
 

BGH 
(Bundesgericht
shof) KZR 
28/03 

22.02.2005     Kostja ei ole kohustatud maksma kahjutasu teenuslepingus sätestatud 
müügieesmärgi kokkuleppest keeldumise eest; müügieesmärgi 
kokkulepe on õigustühine, sest see oli võrdväärne seotud tarnega 
(asutamislepingu artikkel 81, määruse nr 1475/95 artikli 4 lõike 1 
punkt 3) 
 

LG Köln 85 O 
75/04 

08.03.2005 Õigus saada tagasi ettevõtte kliendiprogrammi raames tasutud 
maksed järgmistel põhjustel: lepingu põhitingimused on 
konkurentsiseaduse kohaselt kehtivad 
(asutamislepingu artikkel 81) 
 

LG München I 
27 O 899/04 

01.04.2005 Õigus saada rendi- ja õlletarnelepingus sätestatud tasusid: leping on 
konkurentsiseaduse kohaselt kehtiv 
(GWB §§-d 17, 19 ja 20; asutamislepingu artiklid 81 ja 82) 
 

 
OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.04.2005     Jäeti rahuldamata kaebaja taotlus konkurentsiameti otsuse vastu 
esitatud apellatsioonkaebuse edasilükkava mõju taastamiseks: 
ametlikult, menetluse seisukohalt või sisuliselt puudub tõsine kahtlus 
vaidlustatud otsuse seaduslikkuses. Huvide konflikt õigustab otsuse 
kohesele täitmisele pööramist. Kohene täitmine ei põhjustanud 
kaebuse esitajale põhjendamatuid raskusi 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.04.2005   Õigus saada tagasi allahindlussumma, sest kostja müüs omandatud 
sõidukid edasi (asutamislepingu artikkel 81) 
 

LG Mannheim 
22 O 74/04 
Kart. 

29.04.2005 Hagejal ei ole õigust saada kostjalt hüvitist selle eest, et kostja osales 
Euroopa paberitootjate hinnakartellis (üleantud õiguste alusel) 
(BGB § 823 lg 2, asutamislepingu artikkel 81, GWB §§-d 1 ja 33) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
2 Kart 12/04 

10.06.2005 Konkurentsiameti 17. juuni 2004. aasta keelu tühistamine, mis 
käsitles VKEde kartelli monteeritavate betoonelementide turustamise 
valdkonnas; märgatav mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele ei 
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(V) leidnud kinnitust 
 

BGH KZR 
26/04 

28.06.2005 Tööstuskohtu otsuse tühistamine: (mootorsõidukite) grupierandi 
määrus reguleerib ainult erandeid asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 
sätestatud keelust: sellest ei saa tuletada tsiviilõiguslikke 
tegevusnorme 
(GWB § 33 ja § 20 lg-d 1 ja 2; määrus (EÜ) nr 1475/95; 
asutamislepingu artikkel 81) 
 

OLG 
Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

05.07.2005 Mitmest klaasijäätmete töötlemise kohta sõlmitud töölepingust 
tulenev õigus saada tasu: kuigi kostja kokkulepitud miinimumtagatis 
on vastuolus konkurentsiõigusega, ei mõjuta see hinnakokkuleppe 
kehtivust 
(asutamislepingu artikli 81 lõiked 1 ja 2; BGB § 139) 
 

BGH KZR 
14/04 

26.07.2005 Menetluse peatamine: asja andmine Euroopa Kohtusse vastavalt 
asutamislepingu artiklile 234, et selgitada (mootorsõidukite) 
grupierandi määrusega seotud küsimust 
 

BGH KZR 
16/04 

26.07.2005 Menetluse peatamine: asja andmine Euroopa Kohtusse vastavalt 
asutamislepingu artiklile 234, et selgitada (mootorsõidukite) 
grupierandi määrusega seotud küsimust 

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus seoses osalise juurdepääsuga 
teenustele on vastuvõetamatu: eelistatakse vahekohtumenetlusele 
kooskõlas postiseaduse §-ga 31 
(GWB §§-d 20 ja 33; asutamislepingu artikkel 82; postiseaduse § 31)
 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 11/05 (Kart) 

28.09.2005 Kostjal puudub SIM-kaartide aktiveerimise õigus: kaartide 
blokeerimine oli lubatav, sest kostja kasutas lepingut rikkudes SIM-
kaarte koos GSM-võrgu terminaliga, et võimaldada teistel ettevõtetel 
lõpetada telefonikõnede tegemise hageja mobiilsidevõrgus. Puudub 
õigus kasutada SIM-kaarte sideteenuste osutamiseks ärilisel 
eesmärgil 
(GWB §§-d 19 ja 20; asutamislepingu artikkel 82; ebaõiglast 
konkurentsi keelava seaduse (UWG) § 1) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 10/05 (Kart) 

28.09.2005 Kostjal puudub lepinguline SIM-kaartide aktiveerimise õigus: 
kaartide blokeerimine oli lubatav, sest kostja kasutas lepingut 
rikkudes SIM-kaarte koos GSM-võrgu terminaliga, et võimaldada 
teistel ettevõtetel lõpetada telefonikõnede tegemise hageja 
mobiilsidevõrgus. Puudub õigus kasutada SIM-kaarte sideteenuste 
osutamiseks ärilisel eesmärgil 
(GWB §§-d 19 ja 20; asutamislepingu artikkel 82; UWG § 1) 
 

LG Dortmund 
13 O 135/05 
(Kart) 

18.10.2005   Õigus nõuda kohtu kaudu ainuõigusliku turustuslepingu täitmist 
( GWB § 1; asutamislepingu artikkel 81) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Tankla rendilepingutes kostja poolt kasutatud klauslite 
vastuvõetamatus 
(GWB § 16 lg 2; BGB § 307; HGB § 89b; asutamislepingu artikkel 
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81) 
 

 

Hispaania 
 
2005. aastal edastati komisjonile määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 lõike 2 kohaselt kümme 
kohtuotsust, milles kohaldati asutamislepingu artikleid 81 ja 82.  
 
Üheksa kohtuotsust olid seotud tanklate poolt kütuseettevõtjate vastu algatatud 
kohtumenetlustega. Kütuseettevõtjate ja tanklate vahelistes kohtumenetlustes vaidlustatud 
asjaolud olid olemuselt sarnased, keskendudes peamiselt tarnelepingute võimalikule 
kehtetusele ja õigustühisusele. 
 
Viis kohtumenetlust käsitlesid esimese astme kohtu otsuste edasikaebamist. Esimese astme 
kohus on kas Juzgado de lo Mercantil või Juzgado de Primera Instancia, teise astme kohus on 
Audiencia Provincial. 

Audiencia Provincial No 9 de Madridi 31. jaanuari 2005. aasta kohtuotsus nr 42/05. Pooled: 
Melón, SA & Zarza SL vs. Repsol SA. 

Esialgses kohtuotsuses jäeti tanklate Melón SA ja Zarza SL esitatud kaebus rahuldamata. 
Tanklad kaebasid otsuse edasi, kuid Audiencia Provincial kinnitas esimese astme kohtu 
otsust, milles öeldi, et kõnealused lepingud olid vahenduslepingud, st tegelikud 
agendilepingud.  
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Madridi Juzgado de lo Mercantil nr. 2 22. märtsi 2005. aasta kohtuotsus nr 14/05. Pooled: 
konfidentsiaalne teave. 

Tankla algatas kohtumenetluse kütuseettevõtja vastu tarbijahindade kindlaksmääramise eest ja 
nõudis kahju hüvitamist. Kohus jättis kõik nõuded rahuldamata. Vastavalt vertikaalpiirangute 
suunistele (komisjoni 13. oktoobri 2000. aasta teatis) liigitas kohus lepingu mitteehtsaks 
agendilepinguks. Lisaks otsustas kohus, et hindade kindlaksmääramist ei toimunud, sest 
kütuseettevõtja määras maksimumhinnad, jättes tanklale õiguse alandada lõpphindu 
vähendades hinnalisandit tarbijate huve silmas pidades. Samuti jäeti arvesse võtmata nõude 
esitaja asjaomased argumendid. 

Madridi Juzgado de lo Mercantil nr 5 15. aprilli 2005. aasta kohtuotsus nr 45/05. Pooled: 
Aloyas SL vs. Repsol SA. 

Tankla esitas nimetatud esimese astme erikohtule hagi seoses tarnelepingu võimaliku 
kehtetuse ja õigustühisusega ning nõudis kahjude hüvitamist. Pärast lepingu läbivaatamist ja 
äriliste, rahaliste ning tootega seotud riskide hindamist otsustas kohus, et lepingute puhul on 
pigem tegu edasimüügilepingute kui agendilepingutega. Lisaks lükkas kohus tagasi 
süüdistuse, mille kohaselt olid kütuseettevõtja määranud kindlaks tarbijahinnad. Kohus leidis, 
et kõnealune turustamise ainuõiguse klausel ei kuulunud grupierandi määruste 
kohaldamisalasse ja sellel on konkurentsi kahjustav mõju, mis on asutamislepingu artikliga 81 
keelatud.  Kogu leping kuulutati ainuõigust käsitleva klausli alusel õigustühiseks. Kahjutasu 
välja ei mõistetud. 

Madridi Audiencia Provincial nr 21 5. juuli 2005. aasta kohtuotsus nr 368/05. Pooled: 
Rutamur SA vs. Repsol SA. 

 
Apellatsioonkaebus moodustas osa tavapärasest kohtumenetlusest, mille kaebuse esitajad 
algatasid Madridi kohtus Juzgado de Primera Instancia nr 26. Esialgses kohtuotsuses jäeti 
rahuldamata tankla Rutamur SA esitatud nõue, milles viimane palus lepinguid alates 1993. 
aastast käsitada edasimüügilepingutena ja hüvitada kõnealustel aastatel saamata jäänud tulu. 
Audiencia kinnitas esimese astme kohtu otsust, leides, et lepingu puhul ei olnud tegu 
edasimüügilepinguga, vaid tõelise agendilepinguga, mille suhtes ei kehti artikli 81 lõike 1 
sätestatud keeld (seetõttu ei tekkinud ka grupierandi määruste kohaldatavuse küsimust). 
Kulud jagati kahe poole vahel. 
 
Madridi Juzgado de Primera Instancia nr 3 29. juuli 2005. aasta kohtuotsus nr 180/05. 
Pooled: LV Tobar e Hijos SL vs. Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Kohtunik tunnistas teenindusjaamas tegutseva ettevõtja hagi ja kuulutas, et teenindusjaamas 
tegutsev ettevõtja oli naftatoodete edasimüüja ning et grupierandi määruste 1984/1983 ja 
2790/1999 kohaselt oli kütuseettevõtjaga sõlmitud leping tervikuna õigustühine. Kohtunik 
võttis arvesse kolme asjaolu. Esiteks, oma õiguslikult olemuselt on leping pigem 
edasimüügileping kui tegelik agendileping, sest kaebuse esitaja võtab endale rahalise riski. 
Teiseks, edasimüügihinna hoidmise piirangu ja kütuseettevõtja kindlaksmääratud 
kasumimarginaalide tõttu ei saa kõnealuse lepingu suhtes kohaldada grupierandi määruseid. 
Kolmandaks, kõnealuse lepingu kestus ületab määruse (EÜ) 1984/1983 artikli 12 lõike 1 
punktis c sätestatud piirmäära. Otsus sisaldas ka maksekohustuste täitmise tingimust 
kooskõlas muude sarnaste lepingutega. 
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Albacete Audiencia Provincial nr 2 3. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus nr 191/05. Pooled: 
Conrado Quilez Alejo vs. Compañía Logística de Hidrocarburos SA & CEPSA Estaciones de 
Servicio SA. 
 
Kohtuasi käsitleb tanklas tegutseva ettevõtja ja sõidukikütuste turustajate vahelise lepingu 
õiguslikku olemust. Kõnealuses kohtuasjas leidis kohus, et poolte tahe oli sõlmida 
agendileping. Lisaks kirjeldatakse kohtuotsuses Euroopa Komisjoni suunistele viidates 
kriteeriume (finants- ja investeerimisriske), mille alusel hinnata, kas jaemüüja on agent EÜ 
konkurentsieeskirjade kohaselt. Kohus jättis rahuldamata lepingu õigustühiseks kuulutamise 
taotluse ja kinnitas esimese astme kohtu otsust. 
 
Madridi Audiencia Provincial nr 8 7. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus. Pooled: 
I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL vs. Repsol SA. 
 
Kaebuse esitanud tanklas tegutsev ettevõtja esitas Repsoli vastu hagi, väites, et nendevaheline 
lepinguline suhe on oma õiguslikult olemuselt edasimüügikokkulepe ja seetõttu tuleks 
kohaldada määruse 1984/1983 artikli 12 lõike 1 punkti c (erand artiklist 10), et kuulutada 
leping õigustühiseks asutamislepingu artikli 81 kohaselt. Kohus tegi otsuse kooskõlas 
sõidukikütuse jaemüüki käsitleva riigikohtu praktika (2. juuni 2000. aasta ja 20. juuni 2001. 
aasta kohtuotsused) ja komisjoni suunistega. Esiteks leiti, et I.D. Infraestructuras y Desarrollo 
on agent ja toodete omandiõigust üle ei antud. Lisaks on hulgimüüjal võimalus asendada 
edasimüügileping agendilepinguga, kuid seda õigust ei kasutatud. Teiseks tuleb kohaldada 
määruse nr 1984/1983 artikli 12 lõiget 2 kui erandit artikli 12 lõike 1 punktis c sätestatud 
tähtajast, sest leping „on seotud tanklaga, mida tarnija rendib edasimüüjale või mida ta lubab 
edasimüüjal muul viisil kasutada”. Kolmandaks ei leidnud tõendamist ainuõiguslike 
tarnelepingute võrgustiku olemasolu, mis Euroopa Kohtu praktika kohaselt (Delimitis) võib 
turuletulekut takistada. Seega jäeti kaebus rahuldamata ja kinnitati esimese astme kohtu 
otsust. 
 
Madridi Juzgado de lo Mercantil nr 4 19. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus 103/05. Pooled: 
Inversiones Cobasa SL vs. BP Oil España SA. 
 
Sarnases kohtuasjas tegi kohtunik otsuse, et leping on oma õiguslikult olemuselt pigem 
agendileping kui edasimüügileping. Sellest hoolimata järeldas kohtunik hiljem, et tegemist ei 
ole tegeliku agendilepinguga, sest jaemüüja võttis endale teatud rahalise riski. Kohtunik 
leidis, et Hispaania tarnijatevõrgustiku liik ja suurus ei mõjuta riigisisest kaubandust ega piira 
konkurentsi. Lisaks ei ole lepingus sätestatud edasimüügihinna hoidmise kohustust. Seoses 
lepingu kestusega otsustas kohus, et kõnealuses kohtuasjas on kohaldatav määruse nr 
1984/1983 artikli 12 lõige 2. Tanklas tegutseva ettevõtja hagi jäeti rahuldamata. 
 
Madridi Juzgado de lo Mercantil nr 5 11. novembri 2005. aasta kohtuotsus nr 85/05. Pooled: 
Conduit Europe SA vs. Telefonica de España SAU. 
 
Telefónica pidi konkurentsiõiguse (Hispaania ebaausa konkurentsi seadus, EÜ 
asutamislepingu artikkel 82 ja muud siseriiklikud õigusaktid) rikkumise eest maksma 
Conduit’le kahjutasu 639,003 eurot. Kohus otsustas, et Telefónica oli Conduit’le vigast ja 
mittetäielikku tellimisinfot andes oma valitsevat seisundit kuritarvitanud.  
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See oli esimene kord, mil Hispaania kohus konkurentsieeskirjade rikkumise eest 
telekommunikatsiooniturul kahjutasu välja mõistis, toetudes telekommunikatsiooni 
reguleeriva üksuse “Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones” (CMT) 
rikkumisteatele. Seega lähtub kohtuotsus EÜ kohtupraktikast (Courage). 

Kõnealused sündmused toimusid ajal, mil Hispaanias numbriinfoturg tegelikult avanes ja 118-
teenuseid osutama hakati. Telefónicalt nõuti õiglase konkurentsi tagamiseks täpsete tellijaid 
käsitlevate andmete edastamist konkureerivatele teenuseosutajatele. Kuid 2003. aastal teatas 
CMT Conduit’ kaebustele toetudes, et Telefónica ei olnud neid kohustusi täitnud. 

Kohtuotsus kinnitab, et Telefónica andis Conduit’le ebatäpseid ja mittetäielikke andmeid 
tellijate kohta, seades uue turuletulija seega halvemasse konkurentsiolukorda ning tekitades 
talle muude andmeallikate otsimise ja andmete sorteerimisega seotud lisakulusid. Kohus 
mõistis Telefónicalt Conduit’ kasuks välja nii nimetatud kulud kui ka kohtukulud. 
 
Audiencia Provincial No 11 de Madridi 19. novembri 2005. aasta kohtuotsus. Pooled: 
Multipetróleos SL vs. Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Hagi, mille tanklas tegutsev ettevõtja esitas Cepsa vastu, on sarnane teistele eespool 
kirjeldatud kohtuasjadele. Kohus otsustas, et ta on pädev menetlema hagi, mille esimese 
astme kohus tagasi lükkas. Menetlus käsitles lepingu iseloomu. Kuigi kõnealuse Audiencia 
Provinciali eri osakonnad on teinud vastuolulisi otsuseid, peeti lepingut agendilepinguks ja 
ainuõiguslikuks tarnelepinguks (puudus rahaline risk, toodete omandiõigust üle ei antud ja oli 
võimalus muuta leping edasimüügilepinguks), mille suhtes ei saa kohaldada määrust (EÜ) nr 
1984/1983. Hagi lükati tagasi. 
 

Prantsusmaa 

Kohtumäärused (rikkumise lõpetamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks) 

Kassatsioonikohus, 28. juuni 2005, Daimler Chrysler France 
Kohtuasi käsitles uue mootorsõidukite määruse (EÜ) nr 1400/2002 alusel volituse andmisest 
keeldumist vahendajale, kelle leping oli lõppenud pärast selle lõpetamist eelmise määruse nr 
1475/95 kohaselt. 
 
Dijoni apellatsioonikohus määras tootjale trahvi ja andis talle korralduse tunnustada 
vahendajat volitatud remondiettevõtjana. Kohus otsustas, et tootjapoolne volituse andmisest 
keeldumine taotlejale, kes vastas nõutud tingimustele, oli diskrimineeriv otsus ning oli 
vastuolus määruse (EÜ) nr 1400/2002 eesmärkidega. 
 
Kassatsioonikohus kinnitas apellatsioonikohtu hinnangu, kuid otsustas, et viimane ei olnud 
pädev hindama tootja valikukriteeriumide sobivust. Seetõttu tühistas kassatsioonikohus 
apellatsioonikohtu otsuse selle osa ja saatis asja uueks arutamiseks Pariisi 
apellatsioonikohtusse. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Õigustühiseks kuulutamise otsused 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 12. aprill 2005, Ténor 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
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14. oktoobri 2004. aasta otsuses 04-D-48 leidis konkurentsinõukogu, et France Télécom ja 
SFR rikkusid asutamislepingu artiklit 82, kehtestades tasud, mis takistasid uutel 
tavatelefoniside turule sisenejatel pakkuda nimetatud kahe operaatori mobiilsidevõrkude 
kaudu kahjusid kandmata konkurentsivõimelisi tavatelefonilt mobiiltelefonile helistamise 
teenuseid. Konkurentsinõukogu leidis, et kõnealune tegevus lükkas uute ettevõtete 
turuletuleku edasi ajal, mil nad ei saanud turul tegutsemiseks kasutada muud tehnilist 
lahendust, kui siduda oma võrk France Télécomi ja SFRi võrkudega. 
 
Apellatsioonikohus tühistas otsuse, kuna ei olnud tõendatud, et France Télécom ja SFR olid 
rikkunud asutamislepingu artiklit 82. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 2. märts 2005, Kitch Moto sarl vs. Suzuki France 
Taotledes otsust, et Kitch Moto ja Suzuki vahel sõlmitud ainuõigusliku vahenduslepingu 
lõpetamine oli kuritahtlik ja karm, esitas Kitch Moto apellatsioonkaebuse Pariisi 
kaubanduskohtu otsuse vastu, tuginedes erandi andmist käsitlevale 22. detsembri 1999. aasta 
määrusele (EÜ) nr 2790/1999 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta 
vertikaalkokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes. 
 
Kitch Moto taotles apellatsioonikohtus vahenduslepingu artikli 2, mida ta oli rikkunud, 
tühistamist erandimääruse artikli 4 punkti b alusel, mis keelab teatud tingimustel 
territoriaalsed piirangud. Hageja väitis, et keelustada saab ainult väljaspool võrgustikku 
toimuvat aktiivset müügitegevust. 
 
Apellatsioonikohus jättis taotluse rahuldamata leides, et vahenduslepingu klausel, mis lubab 
tegutseda ainult teatud piirkonnas, ei rikkunud määruse artikli 4 punkti c sätteid, mis annavad 
tarnijale „võimaluse keelata süsteemi liikmetel tegutseda asukohas, mille suhtes puudub 
luba”. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 12. aprill 2005, Export Pressi apellatsioonkaebus 
konkurentsinõukogu 16. septembri 2004. aasta otsuse 04-D-45 vastu 
2. aprilli 1947. aasta seadus, mis käsitleb ajalehtede ja perioodikaväljaannete koondamise ja 
levitamisega tegelevate ettevõtete staatust, annab üksiknumbrite müügi õiguse 
ülemeredepartemangudes väljaandjatele ja ajakirjanduse levitajatele. 
 
Konkurentsinõukogu kuulutas vastuvõetamatuks hagi, mille Export Press esitas turul 
valitsevas seisundis oleva NMPP ainuõigusliku tegevuse vastu, leides, et kuna Export Press ei 
ole ajakirjanduse levitaja ega ka väljaandja, puudub tal huvi menetluse algatamiseks. 
 
Export Press kaebas otsuse edasi, leides, et 1947. aasta seadus on vastuolus asutamislepingu 
artiklitega 82 ja 86. Apellatsioonikohus kinnitas konkurentsinõukogu hinnangut ja otsustas, et 
miski ei kinnita, et 1947. aasta seaduses sätestatud ajakirjandusettevõtete staatus oleks 
iseenesest vastuolus asutamislepingu artiklitega 82 ja 86 ning seega ei saa sellele tugineda, 
nagu tegi Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Kassatsioonikohus, 12. juuli 2005, SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) väitis, et Renault ja tema 
vahendajate liit olid seotud konkurentsi kahjustava tegevusega, mille eesmärk oli piirata 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
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sõidukite paralleelset importi, toetades välismaal asuvate sõltumatute agentide ja 
edasimüüjatega konkureerivate vahendajate müüki ja keelates võrgul teha teatud mudelite 
puhul allahindlusi. 
 
Apellatsioonikohus kinnitas konkurentsinõukogus otsuses 03-D-66 esitatud hinnangut 
otsustades, et vahendajate toetamise puhul oli tegemist 28. juuni 1995. aasta määruses nr 
1475/95 (mis käsitles erandi kehtestamist teatud ainuõiguslike või valitud mootorsõidukite 
turustuslepingute suhtes) kehtestatud erandiga, sest see ei vähendanud vahendajate, võrku 
mittekuuluvate turustajate ja lõpptarbijate ärivabadust, vaid hoopis mõjus soodsalt 
konkurentsile, võimaldades hoida võrgustiku tihedust ja osutatavate teenuste kvaliteeti ning 
alandades märkimisväärselt hindu. 
 
Samuti leidis apellatsioonikohus, et ei leidnud tõendamist ühegi tootja ja vahendajate vahel 
sõlmitud vabatahtliku kokkuleppe olemasolu, mille eesmärk oleks olnud keelata võrgustikul 
teatud mudelitele allahindlust teha. 
Kassatsioonikohus toetas apellatsioonikohtu hinnangut.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Strasbourg’i piirkonnakohus, 3. veebruar 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
Brasseries Kronenbourg SA lõpetas Le Victor Hugo kohvikuga sõlmitud õlletarnelepingu 
põhjendusega, et viimane ei täitnud lepingu tingimusi. 
 
Strasbourg’i piirkondlik kohus otsustas, et leping oleks kuulunud grupierandit käsitleva 
määruse (EÜ) nr 2790/1999 kohaldamisalasse, kui Brasseries Kronenbourgi turuosa 
asjaomasel turul ei oleks ületanud 30% isegi juhul, kui õllekoguseid oleks peetud lepingu 
kohaselt ülemäärasteks. 
 
Kohus leidis, et kui Brasseries Kronenbourgi turuosa oleks olnud selline, et lepingu suhtes ei 
oleks automaatselt saanud kohaldada määruses sätestatud erandit, oleks kohviku omaniku 
kohus tõestada, et leping ei vasta erandi kohaldamiseks vajalikele tingimustele. Oma otsuses 
jättis kohus rahuldamata kohviku omaniku taotluse kuulutada leping õigustühiseks. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 21. september 2005, Jean-Louis David France 
Socovi palus apellatsioonikohtul kuulutada Jean-Louis Davidiga sõlmitud frantsiisilepingu 
nõusolekuklausel turgu valitseva seisundi kuritarvitamiseks, väites, et klausli õiguspärasuse 
tõendamine asutamislepingu artikli 81 tähenduses oli ettevõtte Jean-Louis Davidi kohustus. 
Kohus otsustas, et polnud tõendatud, et Jean-Louis Davidi loodud frantsiisivõrgustik oleks 
mõjutanud ühendusesisest kaubandust ja leidis, et kõnealuse klausli puhul ei olnud tegemist 
erandimäärustega nr 4082/88 ja 2790/1999 keelatud raskekujulise konkurentsipiiranguga. 
 
Kohus toetas Pariisi kaubanduskohtu 23. mai 2003. aasta otsust. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 8. juuni 2005, LCJ Diffusion SA vs. La Roche-Posay SA ja 
Cosmétique Active France SNC 
 
La Roche-Posay toodab nahahooldusvahendeid, mida ta turustab valikturustusvõrgu kaudu, 
kuhu kuulub ka Cosmétique Active France. Pärast seda, kui madalama astme kohus oli 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
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andnud võrku mittekuuluvale ettevõttele LCJ Diffusion korralduse lõpetada La Roche-Posay 
toodete müük, palus LCJ Diffusion apellatsioonikohtul teha otsus, et La Roche-Posay 
lepingute suhtes ei saa kohaldada erandit vastavalt asutamislepingu artikli 81 lõikele 3. 
 
Kohus otsustas, et lepingud ei sisaldanud ühtegi grupierandi määruse (EÜ) nr 2790/1999 
artikliga 4 keelatud tingimust ja kõnealuse määruse alusel antud erandit ei saa kohaldamata 
jätta üksnes sel põhjusel, et ettevõtte turuosa on suurem kui 30%, seda pealegi turul, mis ei 
olnud asjaomane turg. 
 
Kohus kinnitas madalama astme kohtu otsuse. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Menetlusküsimused (nt tõendamiskohustus, kohtualluvuse küsimused jne) 

 
Pariisi apellatsioonikohus, 15. juuni 2005, Automobiles de Gap SA 
Automobiles de Gap SA esitas hagi väites, et Automobiles Citroën SA on vahenduslepingutes 
seadnud ülemäära suured müügieesmärgid ja see põhjustas hageja maksejõuetuse. 
 
Apellatsioonikohus märkis, et mootorsõidukite turustuslepingute erandeid käsitlevas määruses 
(EÜ) nr 123/85 on asjaolude toimumise ajal kehtinud sõnastuses sätestatud, et „artikleid 1, 2 
ja 3 kohaldatakse olenemata vahendajale pandud kohustusest müüa lepingus sätestatud 
territooriumil kindlaksmääratud aja jooksul [a] miinimumkogus lepinguga hõlmatud tooteid 
… ”, rääkimata olukorrast, kus kõnealuse eesmärgi saavutamiseks kehtestatud kriteeriumid ei 
ole objektiivsed ja mittediskrimineerivad. 
 
Kohus otsustas, et kohaldatud meetod põhines konkreetselt ja objektiivselt mitte ainult 
sõidukimargi edukusel riigi ja rahvusvahelisel tasandil, vaid ka asjaomase vahendaja 
eelnevatel müügitulemustel. 
 
Kohus kinnitas kaubanduskohtu otsuse. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 22. veebruar 2005, JC Decaux SA apellatsioonkaebus 
konkurentsinõukogu 8. juuli 2004. aasta otsuse 04-D-32 vastu 
Konkurentsinõukogu trahvis asutamislepingu artikli 82 alusel Decaux’d 700 000 euroga turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamise eest kohalikele omavalitsustele tänavareklaamirajatiste 
tarnimise turul. 
 
Pariisi apellatsioonikohus lükkas tagasi Decaux’ väite, et konkurentsinõukogu oli kõnealuse 
juhtumi puhul ületanud oma volitusi, keelustades tegevuse, mida talle üleantud juhtum ei 
käsitlenud. Kohus otsustas väljakujunenud kohtupraktika põhjal, et kui juhtum on 
konkurentsinõukogule üle antud, on viimasel volitus uurida kõiki asjaolusid ja tegevusi, mis 
mõjutavad üleantud juhtumiga seotud turgu ja seega uurida ka uurimise käigus avastatud 
tegevusi, tingimusel et nende objekt või mõju on samad, mis talle arutamiseks üle antud 
tegevustel, isegi kui kõnealused tegevused jätkuvad pärast juhtumi üleandmist. 
 
Kohus kinnitas konkurentsinõukogu otsuse. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
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Pariisi apellatsioonikohus, 24. mai 2005, Digitechnic 
Pariisi apellatsioonikohus arutas apellatsioonkaebust, mis oli esitatud konkurentsinõukogu 
otsuse 04-D-76 vastu, millega jäeti rahuldamata arvutite kokkupanekuga tegeleva ettevõtte 
Digitechnic kaebus Microsofti vastu, kes on personaalarvutite operatsioonisüsteemide ja 
bürootarkvara turul valitsevas seisundis. Konkurentsinõukogu leidis, et väidetav litsentsi 
andmisest keeldumine ja hinnadiskrimineerimine ei leidnud tõendamist ning et Digitechnicul 
ei takistatud arvutite kokkupanekut ning diskrimineerivad hinnad olid objektiivsetel põhjustel 
õigustatud. 
 
Apellatsioonikohus otsustas aga, et ei saa välistada võimalust, et Microsoft kuritarvitas turgu 
valitsevat seisundit kahel asjaomasel turul, lükates kokkupanijatele litsentside andmist edasi ja 
võttes neilt tasu, mis erines teistelt seadmetootjatelt võetavast tasust. 
 
Kohus tühistas konkurentsinõukogu otsuse ja saatis juhtumi täiendavaks uurimiseks 
konkurentsinõukogule tagasi. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Strasbourg’i piirkonnakohus, 4. veebruar 2005, Brasseries Kronenbourg SA: siseriiklik kohus 
on pädev kohaldama asutamislepingu artikleid 81 ja 82 
Brasseries Kronenbourg lõpetas JBEG sarl’iga sõlmitud õlletarnelepingu. Viimane palus 
kohtul menetlus peatada ja küsida Euroopa Komisjonilt arvamust lepingute vastavuse kohta 
asutamislepingu artiklile 81. 
 
JBEG taotlus lükati tagasi, kuna leiti, et määruse (EÜ) nr 1/2003 artikliga 6 on volitatud 
liikmesriikide kohtuid kohaldama asutamislepingu artiklit 81 ja seal on sätestatud ka nõue, et 
kohtud kohaldaksid konkurentsi piirava tegevuse või turgu valitseva seisundi suhtes peale 
siseriikliku õiguse ka ühenduse õigusnorme. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 21. september 2005, Jean-Louis David France 
Apellatsioonikohus otsustas, et polnud tõendatud, et Jean-Louis Davidi loodud 
frantsiisivõrgustik oleks mõjutanud ühendusesisest kaubandust. Igal juhul ei leidnud kinnitust, 
et vaidlustatud klausel, mis oli frantsiisilepinguid iseloomustava intuitus personae põhimõtte 
täitmise vahend ja mille eesmärk oli takistada oskusteabe ja antud abi üleminekut otse 
konkurendile, oleks konkurentsi raskekujuliselt piirates rikkunud eeskirju, mis on sätestatud 
komisjoni 22. detsembri 1999. aasta erandimääruses (EÜ) nr 2790/1999, mis käsitleb 
asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamist teatud liiki frantsiisilepingute suhtes. 
 
Pariisi apellatsioonikohus kinnitas Pariisi kaubanduskohtu otsuse. 
 
Pariisi apellatsioonikohus, 26. jaanuar ja 16. veebruar 2005, Volkswagen 
Volkswageni Prantsusmaa vahendajad Claude Petit ja Raphaël Petit esitasid hagi 
Volkswageni vastu selle eest, et viimane ei aidanud neid paralleelse impordiga tegelevate 
Volkswageni Belgia vahendajatega konkureerimisel. 
 
Apellatsioonikohus otsustas, et tarnijapoolne oma võrgustiku liikmete abistamine või nende 
toetamine iseenesest ei ole asutamislepingu artikli 81 kohaselt õigusvastane. Kohus leidis 
siiski, et Volkswagen France ei ole kohustatud hüvitama tema enda võrgustiku kehtestatud 
hindade ja teiste liikmesriikide vahendajate võetavate hindade vahet. Kohus jättis kaebuse 
rahuldamata. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

2005. aastal asutamislepingu artiklite 81 ja 82 alusel tehtud kohtuotsuste loetelu 
 

Kohtuotsus Artikkel 81 Artikkel 82 

21/9/2005 Pariisi apellatsioonikohus:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise vs. Jean-Louis David 
France SA 

X  

12/7/2005 Kassatsioonikohus:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile vs. 
Renault/Peugeot: konkurentsinõukogu otsust kinnitati 

X  

28/6/2005 Kassatsioonikohus:  
Garage Gremeau SA vs. Daimler Chrysler France SA 

X  

15/6/2005 Pariisi apellatsioonikohus: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé vs. 
Automobiles Citroën SA: apellatsioonkaebus 

X  

8/6/2005 Pariisi apellatsioonikohus:  
LCJ Diffusion SA vs. La Roche Posay SA ja Cosmétique Active 
France SA 

X  

24/5/2005 Pariisi apellatsioonikohus: 
Digitechnic sarl vs. Microsoft (menetlus jätkus pärast 
konkurentsinõukogu otsuse tühistamist: edasiseks uurimiseks 
konkurentsinõukogusse tagasi saadetud) 

 X 

12/4/2005 Pariisi apellatsioonikohus: 
Export Pressi apellatsioonkaebus: kaebus rahuldamata jäetud 

 X 

12/4/2005 Pariisi apellatsioonikohus:  
France Télécom ja SFR vs. Ténor: otsus tühistatud 

 X 

2/3/2005 Pariisi apellatsioonikohus:  
Kitch Moto sarl vs.Suzuki France SA 

X  

22/2/2005 Pariisi apellatsioonikohus:  
JC Decaux SA apellatsioonkaebus: kaebus rahuldamata jäetud 

 X 

4/2/2005: Strasbourgi piirkonnakohus: Kronenbourg vs. JBEG sarl X  

3/2/2005 Strasbourgi piirkonnakohus: Kronenbourg vs. Café le 
Victor Hugo sarl 

X  

26/1/2005 ja 16/2/2005 Pariisi apellatsioonikohus:  
Volkswagen France vs. Bellevue Auto SA, Claude Petit ja Raphaël 
Petit 

X  

Madalmaad 
Madalmaade kohtud kohaldasid EÜ konkurentsiõigust allpool loetletud kohtuotsustes. Tuleb 
märkida, et Madalamaade kohtud tõlgendavad asutamislepingu artikleid 81 ja 82 ka 
Madalmaade konkurentsiseaduse kohaldamisel, sest kõnealune seadus põhineb EÜ 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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konkurentsiõigusel. Rotterdami ringkonnakohus on oma otsustes täpsemalt sätestanud, et 
võrdlus ühenduse õigusega on asjakohane ainult materiaalõiguse kohaldamisel.  
 
1. Haagi kohtu 24. märtsi 2005. aasta otsused 04/694 ja 04/695, Marketing Displays 
International Inc. vs. VR (tsiviilkohtumenetlus) 
 
Kõnealune kohtuasi käsitleb Ameerika vahekohtu kolme otsuse täitmist vastavalt 
Madalmaade tsiviilkohtumenetluse seadustikule ja New Yorgi konventsioonile. Menetlus 
algatati ajutiste meetmete kohaldamise menetluses tehtud Haagi ringkonnakohtu eesistuja 
otsuse edasikaebamise tõttu (vt Euroopa Kohtu 2004. aasta aruanne Marketing Displays 
International Inc. vs. VR Van Raalte Reclame B.V., 27. mai 2004, KG/RK 2002-979 ja 2002-
1617). Kohus viitas esmalt Eco Swissi kohtuotsusele (C-126/97), milles Euroopa Kohus 
leidis, et asutamislepingu artikkel 81 on imperatiivselt kohaldatav esmase õiguse säte. 
Seetõttu võib Haagi kohus tühistada vahekohtu otsuse, kui see on vastuolus imperatiivselt 
kohaldatava esmase õiguse sättega. Kohus nõustus Haagi ringkonnakohtu eesistuja otsusega, 
et litsentsileping oli vastuolus asutamislepingu artikli 81 lõikega 1 ja keeldus vahekohtu otsust 
täitmisele pööramast. Kohus ei uurinud, kas litsentsileping vastas asutamislepingu artikli 81 
lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele, sest ta eeldas, et määrusel (EÜ) nr 1/2003 ei ole 
tagasiulatuvat mõju. Teisisõnu, siseriiklik kohus ei saanud teha erandit asutamislepingu artikli 
81 lõikest 1 lepingu puhul, mis oli sõlmitud enne 1. maid 2004. 
 
2. Zwolli ringkonnakohtu eesistuja 4. aprilli 2005. aasta otsus 106345/KG ZA 05-92, 
jalgrattakauplus [A] vs. Polar Electro Nederland B.V. (ajutiste meetmete kohaldamise 
menetlus) (tsiviilkohtumenetlus) 
 
Kõnealune kohtuasi käsitleb turustuslepingu lõpetamist tarnija Polari poolt, kuna turustaja A 
ei nõustunud turustussüsteemi muutma. Turustaja A soovis, et Polar tarniks oma tooteid 
vastavalt varem kehtinud süsteemile. Turustaja A väitis, et Polar kuritarvitas turgu valitsevat 
seisundit, mis on vastuolus asutamislepingu artikliga 82 ja Madalmaade konkurentsiseaduse 
artikliga 24. Samuti väitis turustaja A, et kuigi Polar kasutab valikturustussüsteemi, ei vasta 
see asutamislepingu artikli 81 lõikes 3 või vertikaalpiiranguid käsitlevas grupierandimääruses 
sätestatud kriteeriumidele. Polar väitis, et ta kasutab ainuõiguslikku turustussüsteemi, mitte 
valikturustussüsteemi.  
 
Esmalt viitas kohus asjaolule, et asutamislepingu artikli 81 lõige 1 ei käsitle lepinguid, mis ei 
mõjuta märgatavalt kaubandust (Euroopa Komisjoni vähese tähtsuse teatis). Seejärel otsustas 
kohus, et Madalmaade konkurentsiseaduse § 7 lõiget 1, mis on vähese tähtsuse teatise 
siseriiklik vaste, ei saa kõnealuse juhtumi puhul kohaldada. Seejärel viitas kohus komisjoni 
teatisele vertikaalpiirangute kohta. Kohus väitis, et Polar ei esitanud teavet oma turuosa kohta 
ja seetõttu ei saa kohus tugineda vertikaalpiiranguid käsitlevas grupierandimääruses sätestatud 
30% piirmäärale. Lisaks leidis kohus, et Polar ei tõendanud, et tema turustajad võivad müüa 
ainult teatud piirkonnas, mis on ainuõiguslike turustuslepingute puhul tavapärane. Seega 
leidis kohus, et Polar ei tõendanud, et ta kasutab ainuõiguslikku turustussüsteemi ja et tema 
turustussüsteem meenutab pigem valikturustust. Kuna ei ole tõenäoline, et Polari 
turustussüsteem vastab asutamislepingu artikli 81 lõikes 3 ja Madalmaade konkurentsiseaduse 
§ 6 lg-s 3 sätestatud kriteeriumidele, jõudis kohus järeldusele, et Polari turustussüsteem on 
vastuolus EÜ ja Madalmaade konkurentsiõigusega. Kuna turustuslepingu lõpetamise 
põhjuseks oli turustussüsteemi muutmine ja uus turustussüsteem on EÜ ja Madalmaade 
konkurentsiõigusega vastuolus, leiti, et turustuslepingu lõpetamine on lähtudes õigluse 
põhimõttest vastuolus Madalmaade tsiviilõigusega. Kohus andis Polarile korralduse tarnida 
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A-le tooteid kuni vana turustussüsteemi ametliku tühistamiseni. Kohus ei teinud otsust selle 
kohta, kas Polar oli kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit või mitte. 
 
3. Amsterdami kohtu 23. juuni 2005. aasta otsus 1974/04 KG hageja vs. Chevrolet Nederland 
B.V.(endine Daewoo Motor Benelux B.V.) (tsiviilkohtumenetlus) 
 
2002. aastal lõpetas Daewoo seaduslikult hagejaga sõlmitud lepingu. Seejärel esitas hageja 
Daewoole taotluse enda määramiseks Daewoo volitatud remondiettevõtjaks. Daewoo keeldus 
taotlust rahuldamast, kuna Daewoo ja hageja vahelised ärisuhted olid nii halvad, et hageja ei 
sobinud volitatud remondiettevõtjaks. Kohtuasja keskne küsimus on, kas määrus (EÜ) nr 
1400/2002 kohustab Daewood sõlmima hagejaga volitatud remondiettevõtja lepingut. Kohus 
nõustus Haarlemi ringkonnakohtu eesistuja otsusega, et lepingu sõlmimise kohustus ei saa 
tuleneda määrusest (EÜ) nr 1400/2002 (vt Euroopa Kohtu 2004. aasta aruanne, hageja vs. 
Daewoo Motor Benelux B.V., 28. september 2004, 103753/KG ZA 04-347). Kohus leidis, et 
määrus (EÜ) nr 1400/2002 ei takista Daewood volitatud remondiettevõtja lepingut 
lõpetamast. Kohtu sõnul peaks seetõttu Daewoo saama keelduda hagejaga lepingut sõlmimast 
samal põhjusel, kui on võimalik lõpetada volitatud remondiettevõtja lepingut. Kuna Daewoo 
ja hageja vahelised ärisuhted olid väga halvad (näiteks keeldus hageja kaks korda maksmast 
ning vastaselt kokkuleppele keeldus ostmast endisi rendisõidukeid), leidis kohus, et Daewoo 
oli õiguspäraselt keeldunud hagejaga lepingut sõlmimast.  

 
4. Utrechti ringkonnakohtu eesistuja 3. novembri 2005. aasta otsus 201038 KG ZA 05-911, 
PCA vs. Peugeot Nederland N.V. (ajutiste meetmete kohaldamise menetlus) 
(tsiviilkohtumenetlus) 
 
Peugeot Nederland on Peugeot mootorsõidukite importija Madalmaades. Peugeot on välja 
valinud mõned turustajad ja remondiettevõtjad, kes tegelevad Peugeot mootorsõidukite 
turustamise, remondi ja hooldusega. Peugeot mootorsõidukite remontimiseks ja hooldamiseks 
vajavad remondiettevõtjad spetsiifilist tehnilist teavet ja diagnostikaseadmeid seoses Peugeot 
mootorsõidukitesse paigaldatud tarkvarasüsteemidega. Peugeot’l on kahte varianti 
kõnealuseid seadmeid, nimelt volitatud turustajatele ja remondiettevõtjatele mõeldud süsteemi 
täisvariant (PPS) ja sõltumatutele remondiettevõtjale mõeldud süsteemi piiratud variant 
(PPRI). PCA-edasimüüjad on sõltumatu remondiettevõtja, kes taotles juurdepääsu 
täisvariandile.  
 
Kõnealuse kohtuasja keskne küsimus on, kas Peugeot on kohustatud andma sõltumatutele 
remondiettevõtjatele sama teavet, mida ta annab volitatud remondiettevõtjatele. Peugeot 
väitis, et määruse (EÜ) nr 1400/2002 artikli 4 lõike 2 rikkumine tähendab vaid seda, et 
Peugeot ja tema volitatud turustajate ning remondiettevõtjate vahel sõlmitud lepingute suhtes 
ei saa kohaldada määruses sätestatud erandit. Kohus aga leidis, et määrusel nr 1400/2002 on 
otsene mõju, mis tähendab, et Peugeot peab täitma määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud 
kohustusi.  
 
Seejärel väitis Peugeot, et ta ei rikkunud määruse (EÜ) nr 1400/2002 artikli 4 lõiget 2 ja viitas 
määruse 26. põhjendusele. Kohus leidis, et PPSi ja PPRIi süsteemide all mõistetakse määruse 
(EÜ) nr 1400/2002 kohaselt oskusteavet. Keeldudes sõltumatutele remondiettevõtjatele 
süsteemi täisvarianti andmast, käitus Peugeot nende suhtes õigusvastaselt. Kohus leiab, et 
kõnealuse ebaõige keeldumise puhul on tegu määruse 26. põhjenduses nimetatud 
rikkumisega. Kohtu sõnul käitus Peugeot PCA-dealersi suhtes õigusvastaselt ja peab määruse 
artikli 4 lõike 2 kohaselt andma neile juurdepääsu vajalikule tehnilisele teabele. 
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5. Kaubanduse ja tööstuse apellatsioonikohtu 7. detsembri 2005. aasta otsused AWB 04/237 
ja 04/249 9500, Secon Group B.V./ G-Star International B.V. vs. the NMa 
(halduskohtumenetlus) 
 
Madalmaade konkurentsiasutus määras Seconile trahvi Madalmaade konkurentsiseaduse § 6 
rikkumise eest (üldine kartellide keeld, mis on võrdväärne asutamislepingu artikliga 81). 
Secon lisas üldistesse müügitingimustesse sätted, milles esitati soovituslikud minimaalsed 
tarbijahinnad ja edasimüügihinnad, millega edasimüük praktiliselt keelustati. 
Apellatsioonkaebuse arutamisel leidis Rotterdami kohus, et Seconi üldtingimused on 
vastuolus Madalmaade konkurentsiseaduse §-ga 6. Kaubanduse ja tööstuse apellatsioonikohus 
(edaspidi „kohus”) otsustas, et Madalmaade konkurentsiseaduse § 6 ei rikutud. 
 
Esmalt uuris kohus, kas Seconi ja ostjate vahel oli sõlmitud leping ja kas kokkulepe oli 
saavutatud. Tsiteerides Euroopa Kohtu otsuseid Sandozi ja Adalati kohtuasjades, leidis kohus, 
et Seconi ja ostjate vahel oli saavutatud kokkulepe. Teiseks uuris kohus, kas rakendati 
puudulikku valikturustussüsteemi, mis tähendanuks, et edasimüügikeeld ei kahjustanud 
konkurentsi. Madalmaade konkurentsiseaduse §§-de 12 ja 13 kohaselt ei saa Madalmaade 
konkurentsiseaduse § 6 kohaldada lepingu suhtes, mille puhul on täidetud vertikaalpiirangute 
grupierandi määruses sätestatud kriteeriumid. Kohus leidis, et Secon ei rakendanud 
(puudulikku) valikturustussüsteemi, sest Secon ei tõendanud, et ta valib ostjaid objektiivsete 
kriteeriumide alusel, mis on valikturustussüsteemi peamine tunnus. See tähendas, et 
edasimüügikeeld kahjustas konkurentsi. Kolmandaks leidis kohus, et soovituslikud 
miinimumhinnad kahjustavad konkurentsi. Seconi üldtingimused näevad ette, et ostja ei või 
Seconi loata kõrvale kalduda soovituslikest miinimumhindadest. Vastavalt vertikaalpiirangute 
grupierandi määrusele peab ostjatel olema vabadus kehtestada edasimüügihindu. Lõpuks uuris 
kohus, kas leping mõjutab märgatavalt konkurentsi (piirangute märgatava mõju hindamise 
kvantitatiivseid kriteeriume käsitleva Volk Vervaecke kohtuotsuse tähenduses). Kohus leidis, 
et arvesse tuleb võtta konkreetset lepingu jõustumise olukorda, eriti majanduslikku ja 
juriidilist tausta, milles ettevõtjad tegutsevad, kõnealuste teenuste iseloomu, asjaomase turu 
struktuuri ja lepingu toimimise konkreetseid asjaolusid. Kohus leidis, et Madalmaade 
konkurentsiasutus ei ole piisavalt arvesse võtnud lepingu toimimise konkreetset olukorda ega 
põhjendanud piisavalt, miks on alusetu Seconi väide, et lepingul ei ole märgatavat mõju 
konkurentsile (väga väike turuosa). Kohus otsustas, et Madalmaade konkurentsiasutus peab 
tegema uue otsuse. 
 

Austria 
Kartellikohus kui üks siseriiklikest konkurentsiasutustest kohaldas asutamislepingu artikleid 
81 ja 82 kolmes otsuses, mis edastati määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 15 kohaselt Euroopa 
Komisjonile (vt ka punkti I.1.2). Kõik need otsused on edasi kaevatud ja kõrgema astme 
kohtud on juba kõigi kohta lõplikud kohtuotsused teinud. 
 

Portugal 
 
Portugali Hambaarstide Liit 
Lissaboni kaubanduskohus tegi 9. detsembril 2005. aastal otsuse seoses Portugali 
konkurentsiasutuse poolt Portugali Hambaarstide Liidu kohta tehtud otsuse vastu esitatud 
apellatsioonkaebusega. 
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Kohus kinnitas Portugali konkurentsiasutuse otsuse, leides, et Portugali Hambaarstide Liit 
kohustas Portugali hambaarste võtma teenuste eest miinimumtasu, mis oli vastuolus 
asutamislepingu artikliga 81. Kohus võttis siiski arvesse seda, et Portugali Hambaarstide Liit 
oli käitunud hooletult ja vähendas trahvi 50 000 euroni. Lisaks kuulutas kohus õigustühiseks 
mõned kutse-eetika koodeksi sätted. Kohus kinnitas ka kostja kohustuse avaldada otsuse 
väljavõte ametlikus väljaandes ja ühes Portugali üleriigilises ajalehes ning ka liidu 
koduleheküljel ja selle perioodikaväljaandes.  
 
Portugali konkurentsiasutus on otsuse edasi kaevanud Lissaboni apellatsioonikohtusse. 

Rootsi 
 
Turukohus (Marknadsdomstolen) 
 
Kohtuasi nr 2005:5: VVS-Installatörerna vs. Rootsi konkurentsiasutus – 
29. veebruar 2005 
Kohtuasi käsitles kaebust, mis esitati Rootsi konkurentsiasutuse otsuse vastu, millega Rootsi 
kanalisatsiooni-, küttesüsteemi-, külmutussüsteemi-, elektri- ja lehtmetallitööde võtjate liidule 
VVS-Installatörerna määrati 5 miljoni Rootsi krooni suurune trahv ja anti korraldus tühistada 
kõige sagedamini kasutatavate valdkonnaomaste kaupade ja teenuste hinnakiri. Samas otsuses 
otsustas Rootsi konkurentsiasutus mitte teha üksikerandit kõnealuse tegevuse suhtes. Rootsi 
konkurentsiseaduse üleminekusätete tõttu jättis turukohus otsuse viimase osa toimikust välja. 
Seoses tegevuse peatamise korraldusega toetas turukohus otsust, kuid lükkas selle täitmisele 
pööramise kolm kuud edasi.  
 
 
Kohtuasi nr 2005:7: Rootsi konkurentsiasutus vs. viis kütuseettevõtjat – 22. veebruar 2005 
Pärast Rootsi konkurentsiasutuse ulatuslikku uurimist leidsid kinnitust kahtlused 
kütusekartelli olemasolu suhtes Rootsis. Rootsi konkurentsiasutus esitas 2000. aastal 
Stockholmi linnakohtusse kaebused Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shelli, 
Preem Petroleum AB ja Norsk Hydro Olje AB vastu, nõudes nende trahvimist Rootsi 
konkurentsiseaduse artikli 6 ja EÜ asutamislepingu artikli 81 rikkumise eest. Uurimisel 
selgus, et kõnealuste ettevõtete esindajad olid 1999. aasta sügisel korraldanud salajasi 
kohtumisi, et kavandada ja rakendada hinna- ja allahindluste kokkulepe. Paljud kohtumised 
toimusid teatud keskkonnaprobleemide üle peetavate arutelude ettekäändel. Kohtumiste 
käigus töötasid ettevõtjad välja ühise strateegia allahindlustega seotud kulude vähendamiseks. 
Turukohus leidis, et viis kütuseettevõtjat rikkusid Rootsi konkurentsiseadust ja määras neile 
112 miljoni Rootsi krooni suuruse trahvi.  
 
Turukohus ei leidnud, et ühenduse õigust saaks kõnealuses kohtuasjas otse kohaldada, sest 
puudub kaubandusmõju. Kohus märkis, et ühelt poolt hõlmas kooskõlastatud tegevus kogu 
liikmesriiki ja asjaomaste ettevõtjate turuosad olid väga suured, mis kohtu sõnul toetas 
kaubandusmõju kriteeriumi kohaldamist. Selle vastu rääkis aga asjaolu, et tegevus oli seotud 
ainult ühe mahahindluskorraldusega ja et teavet vahetati ainult piiratud aja jooksul. Kohus 
leidis, et sellistel asjaoludel eksisteerivad asjaomasel turul loomulikud kaubanduspiirangud, 
mis välistavad võimaluse, et tegevus mõjutaks kaubandust asutamislepingu artikli 81 
tähenduses.  Turukohus jõudis siiski järeldusele, et isegi kui kohus kohaldaks EÜ 
asutamislepingu artiklit 81, oleks tulemus ikka sama.  
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Turukohus otsustas, et Rootsi konkurentsiasutuse poolt kasutatud komisjoni suunistel põhinev 
trahvide arvutamise meetod ei olnud õige. Kohus väitis, et trahvid oleks tulnud arvutada 
siseriiklike õigusaktide alusel ja mitte ainult komisjoni meetodit kasutades.   
 
 
Kohtuasi nr 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. vs. Rootsi 
konkurentsiasutus ja Tsiviillennuamet (Luftfartsverket) – 30. august 2005 
Kohtuasi käsitles kaebust, mis esitati Rootsi konkurentsiasutuse otsuse vastu, milles leiti, et 
Arlanda lennuväljaga ühendust pidavate busside puhul rakendatav juurdepääsu- ja 
tasusüsteem ei kujutanud endast Tsiviillennuameti (Luftfartsverket) valitseva seisundi 
kuritarvitamist.  Turukohus leidis, et ei saa välistada, et kõnealuste tasude puhul võis olla tegu 
Luftsfartsverketi valitseva seisundi kuritarvitamisega ja tegi otsuse hageja kasuks.  
 
Turukohus leidis, et kohtuasja faktilised asjaolud võimaldasid kohaldada asutamislepingu 
artiklit 82. Kohus jõudis järeldusele, et seisriiklikule õiguse kohaselt tehtud hindamine oli 
kooskõlas asutamislepingu artikliga 82 ja seetõttu oleks asutamislepingu artikli 82 
kohaldamisega jõutud samale tulemusele, kui Rootsi konkurentsiseaduse asjaomase artikli 
kohaldamisega (artikkel 19).  
 
 
Kohtuasi nr 2005:29: B2 Bredband Holding AB vs. TeliaSonera AB a.O – 1. november 2005 
B2 Bredband Holding AB väitis, et TeliaSonera kuritarvitas oma valitsevat seisundit 
tavatelefoni abonentide turul, pakkudes uutele lairibaühenduse klientidele tavatelefoni eest 
madalamaid hindu (teenuste sidumine). Turukohus otsustas, et B2 Bredband Holding AB ei 
suutnud tõendada, et TeliaSonera oli asjaomasel turul valitsevas seisundis.  
 

Ühendkuningriik 

Menetlusküsimused (nt tõendamiskohustus, kohtualluvuse küsimused jne) 

BHB Enterprises plc vs. Victor Chandler (International) Ltd – High Court 
Kohtunik Laddie – 27. mai 2005 
 
Artikli 82 väidetava rikkumise süüdistuse üksikasjad 
 
Hageja on volitatud haldama Briti hobuste võiduajamisi ja selleks kogub ta muu hulgas ka 
võiduajamistega seotud teavet. Kostja on Briti kihlveovahendaja. Kostja lõpetas litsentsitasu 
maksmise hobuste võiduajamise andmete kasutamise eest, väites, et Euroopa Kohtu otsusest 
tulenevalt ei ole hagejal enam õigust andmebaasile ning et seetõttu on litsentsileping 
õigustühine. Hageja kinnitas, et kostja on jätnud talle tasumata üle 200 000 Inglise naela ja 
ähvardas anda kõnealuste andmete kolmandast isikust edastajale korralduse lõpetada kostja 
andmetega varustamine. Hageja kaebas kostja kohtusse lepingu rikkumise eest. 
 
Kostja küsis kohtult muu hulgas luba muuta kaitse- ja vastuhagi dokumente, et lisada sinna 
süüdistus, et hageja on kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit, mis on vastuolus EÜ 
asutamislepingu artikliga 82 ning 1998. aasta konkurentsiseaduse II peatükis sätestatud 
keeluga.  Täpsemalt taotles ta luba lisada, et hagejal oli Ühendkuningriigis valitsev seisund 
võiduajamiseelsete andmetega varustamise turul, et kõnealused andmed on hädavajalikud 
hobuste profivõiduajamistega seotud kihlvedude korraldamiseks Ühendkuningriigis ja et 



 67

andmete eest eriti kõrget tasu nõudes ning ähvardades takistada kõnealuste andmetega 
varustamist, kuritarvitas hageja turgu valitsevat seisundit. 
 
Kohus leidis, et kavandatud muudatuses nimetatud asjaolud ei olnud nõuetekohaselt esitatud. 
Inglismaa tsiviilkohtumenetluse normide kohaselt tuleb haginõudes täpselt kirjeldada neid 
asjaolusid, millele pool tugineb. Mõningatel juhtudel, näiteks väidetava pettuse korral, peab 
hagi olema veelgi üksikasjalikum. Kohus leidis, et viimatinimetatud põhimõte kehtib ka 
artiklite 81 ja 82 ning vastavate siseriikliku konkurentsiõiguse sätete rikkumise kahtluse 
suhtes. Kohus leidis, et eriti suurt täpsust eeldatakse poolelt, kes väidab artikli 82 ja selle 
siseriiklikuks vasteks oleva II peatüki keelu rikkumist. Kohus märkis, et kõnealused väited 
võivad kaasa tuua pika ja kuluka kohtuprotsessi. Järelikult ei piisa hagis lihtsalt oletusest, et 
rikkumine toimus. Selle asemel peab taolise väite esitanud pool kirjeldama selgelt ja 
kokkuvõtlikult peamisi asjaolusid, millele ta tugineb. Kõnealusel juhul ei selgitatud 
kavandatud muudatuses seda, mille alusel kinnitatakse, et hageja nõutud tasud olid 
kuritarvitavalt kõrged, mitte lihtsalt kõrged. 
 
Lisaks leidis kohus, et esitatud haginõuet ei ole võimalik muuta, et tekiks põhjendatud 
kohtuasi. Kohtu arvates peab kohtuasjas, milles esitatakse süüdistus kuritarvituslikus 
hinnakujunduses, olema hindamise otsustavaks osaks müüja ja ostja kasude hindamine. 
Kostja lähenemisviisis ei võetud seda üldse arvesse. Hinnad seoti lihtsalt omandamis- või 
loomiskuludega. Kohtu sõnul eiras kostja vajadust tõendada, et hinnad olid ebaõiglased ning 
käsitles ainult seda, kas need olid kõrged või mitte. 
 
Seetõttu ei lubatud muuta haginõuet ega lisada sellesse artikli 82 ning II peatüki keelu 
väidetav rikkumine.  
 
AtTheRaces Ltd jt vs. British Horseracing Board Ltd jt – High Court 
Asekantsler – 15. juuli 2005 
 
Hagejad osutavad Briti hobuste võiduajamistega seotud ringhäälingu-, veebi- ja muid 
audiovisuaalteenuseid. Nad omandasid teatavad Briti hipodroomidega seotud õigused hobuste 
võiduajamiste raadio- ja teleülekannete tegemiseks. Samuti võimaldati vaatajatel teha 
võiduajamistel panuseid Interneti teel või satelliittelevisiooni kaudu pakutavate interaktiivsete 
teenuste abil.  
 
Kostjad on suure Briti hobuste võiduajamistealast teavet sisaldava andmebaasi omanikud ja 
haldajad.  Kostjate andmebaasi peamise osa moodustavad võiduajamiseelsed andmed, mis 
erinevad andmetest konkreetsete võiduajamiste kohta (sisaldavad teavet hobuste kohta, kes 
võiduajamistel ei osale, ja võiduajamiste tulemuste kohta). Hagejate audiovisuaalteenused 
hõlmavad klientide varustamist võiduajamiseelsete andmete ja arvamustega ning 
potentsiaalsete panustajate andmetega, mis pärinevad peamiselt kostjate andmebaasist.  
Kohtumenetluses väitsid hagejad, et kostjad on tegelikult monopoolses seisundis kõnealuseid 
andmeid vajavate isikute, sealhulgas kihlveovahendajate ja hobuste võiduajamisi edastavate 
telesaadete tootjate või Interneti-lehekülgede loojate, võiduajamiseelsete andmetega 
varustamisel. Lisaks väitsid nad, et kostjad soovisid kehtestada võiduajamiseelsete andmetega 
varustamise tingimused ning ähvardasid lõpetada hagejate andmetega varustamise, mis 
kujutas endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist vastuolus artikliga 82 ja 1998. aasta 
konkurentsiseaduse artikli 18 II peatüki keeluga. Peamiseks süüdistuseks oli ülemäära 
kõrgete, ebaõiglaste ja diskrimineerivate hindade kehtestamine.  
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Lisaks taotlesid hagejad ajutist kohtumäärust, mis keelaks kostjatel lõpetada võiduajamis-
eelsete andmetega varustamine. 
 
Kohus teatas, et ta pidi kaaluma, kas hagejatel oli alust nõude esitamiseks ja kas nõuet võiks 
saata edu. Neid küsimusi kaaludes pidi kohus olema ettevaatlik, et mitte korraldada n-ö 
minikohtuprotsessi. Seda arvesse võttes märkis kohus, et paljud vaidluse asjaolud, eriti need, 
mis on seotud objektiivsete põhjendustega, hõlmasid keerukaid fakti- ja õigusküsimusi ning 
neid ei saanud kasutada kõnealustele küsimustele vastamiseks. Seega ei saanud kohus teha 
järeldust, et hagejatel puudus põhjendatud alus nõude esitamiseks või et nõuet ei võiks saata 
edu. Seetõttu jäeti rahuldamata taotlus kõrvaldada asjast turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamise argumendid või teha kokkuvõttev kohtuotsus kõnealuste väidete kahjuks.  
 
Samuti leidis kohus, et ajutise kohtumääruse poolt rääkisid nii kasude tasakaal kui ka endise 
seisundi säilitamine. Kohus leidis, et kui hagejate varustamine võiduajamiseelsete andmetega 
lõpetatakse, ei oleks võimalik nende saamata jäänud tulu rahas täielikult hüvitada. Uus ja 
täpne teave on ülioluline nii kihlveovahendajatele kui ka panustajatele. Lisaks toetasid 
argumentide kõrvaldamisest või nende kohta kokkuvõtva kohtuotsuse tegemisest keeldumise 
põhjused seisukohta, et tegemist on tõsise vaidluspotentsiaaliga juhtumiga, et anda 
kohtumäärus kohtuistungil.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP ja teised vs. Expansys UK Limited - High Court 
Kohtunik Laddie – 15. juuli 2005 
 
Kuna puudus piisav seos väidetava kuritarvitamisjuhu ja intellektuaalomandiõiguste 
teostamise vahel, tehti kokkuvõttev kohtuotsus 
 
Hagejad taotlesid kokkuvõtva kohtuotsuse tegemist registreeritud kaubamärgiõiguste 
rikkumist käsitlevas nõudes. Hagejad valmistavad ja turustavad elektroonilisi 
kalendermärkmikke kaubamärkide HP ja iPAQ nime all. Kostjad on elektrooniliste seadmete 
edasimüüjad Interneti kaudu ja nad tarnisid Aasiast hagejate elektroonilisi 
kalendermärkmikke ja pakkusid müügiks ning müüsid neid Ühendkuningriigis. Hagejad 
väitsid, et see oli nende registreeritud kaubamärgiõiguste rikkumine ja et puudusid tegelikud 
või usutavad kaitseargumendid. 
 
Kostjad väitsid muuhulgas, et hagejate väidetava konkurentsi kahjustava tegevuse tõttu ei 
olnud hagejatel õigust kasutada oma registreeritud kaubamärke kaubamärki kandvate kaupade 
õigusvastase impordi vastu. Täpsemalt väitsid kostjad, et esimene hageja HP kuritarvitas 
turgu valitsevat seisundit, määrates kindlaks oma elektrooniliste kalendermärkmike hinna. 
 
Inglismaa tsiviilkohtumenetluse normide kohaselt on kokkuvõtva kohtuotsuse tegemine 
asjakohane, kui kostjal ei ole tegelikku väljavaadet nõude edukaks kaitsmiseks ja puuduvad 
muud määravad põhjused asja võitmiseks kohtus. Kõnealuse kriteeriumi kohaldamiseks 
konkurentsiõigust käsitlevatele kostja argumentidele eeldas kohus, et toimus vähemalt 
väidetav konkurentsieeskirjade rikkumine (kuigi hageja vaidlustas jõuliselt kõik kõnealuse 
eeldusega seotud küsimused). Kohus märkis siiski, et ta ei toeta nõuet, kui puudub asjakohane 
seos rikkumise ja hageja hagi aluse vahel. 
 
Kohus leidis, et kõnealune seos puudus. Kohus märkis, et isegi kui turgu valitsevat seisundit 
kuritarvitati (mida hagejad veel kord eitasid), oli keelatud kuritarvitamine, mitte turgu valitsev 
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seisund või kuritarvitaja võime jätkata tegevust asjaomasel turul ning teostada oma 
omandiõigusi. Seega, kui kostja väiteid hindade kindlaksmääramise kohta oleks jõutud kohtus 
arutada, oleks hagejatele antud korraldus hindade kindlaksmääramine lõpetada. See ei oleks 
siiski võtnud neilt õigust kasutada kaubamärgiõigusi, sest kõnealused õigused ei määranud 
seda, kas või kuidas neil tuleb Ühendkuningriigis hindu kindlaks määrata.  Järelikult ei olnud 
tõenäoline, et isegi juhul, kui kostja väide kuritarvituse kohta leiaks tõendamist, saaks ta seda 
kasutada kaitseargumendina hageja nõude vastu. Lisaks puudusid muud määravad põhjused 
asja jõudmiseks kohtusse. Seetõttu tegi kohus kokkuvõtva otsuse hagejate kasuks, olles tagasi 
lükanud kostja muud, konkurentsiõigusega mitteseotud argumendid. 
 
Sportswear Company Spa ja Four Marketing Ltd vs. Sarbeet Ghattaura (kaupleb nime all 
GS3) ja Stonestyle Ltd – High Court 
Kohtunik Warren – 3. oktoober 2005 
 
Kuna puudus piisav seos väidetava rikkumise ja intellektuaalomandiõiguste teostamise vahel, 
on piisavalt alust kõrvaldada konkurentsiõigust käsitlevad kaitseargumendid. 
 
Kohus pidi seoses kaubamärgiõiguse rikkumise juhtumiga arutama hageja taotlust kõrvaldada 
kaitseargumendid, milles väideti, et on toimunud artikli 81 lõike 1 rikkumine.  Asjaomases 
kohtuasjas olid hagejateks spordirõivaste juhtiva kaubamärgi omanikud ja kõnealuse 
kaubamärgiga spordirõivaste turustajad. Hagejad esitasid kostjate vastu hagi hageja 
kaubamärgiga rõivaste müümise eest, mille märgis oli rikutud ja/või sildid eemaldatud ja 
rikutud. Märgisele on trükitud rõivakoodid, mis sisaldab teavet tellimuse ja tellitud koguste 
kohta ja mille alusel Sportswear saab kindlaks teha, millisele turustajale/kliendile rõivad 
algselt müüdi. Kuigi hagejad ei eitanud, et müüdud rõivad olid originaaltooted, väitsid nad 
siiski, et hoolimata õiguste aegumise põhimõttest oli neil vastavalt Ühendkuningriigi 
kaubamärgialastele õigusaktidele õigus keelata edasine kauplemine asjaomase kaubamärgiga 
kaupadega, kuna rõivad olid väidetavalt rikutud.  
 
Kostjad tuginesid mitmele kaitseargumendile, kinnitades sealhulgas, et teatavad hagejaga 
sõlmitud turustuslepingud rikkusid artikli 81 lõiget 1. Lisaks väitsid nad, et Ühendkuningriigi 
kaubamärgialaste õigusaktide asjaomaseid sätteid, mis võimaldasid kaubamärgi omanikul 
edasise kauplemise kõnealuste kaupadega ära keelata, tuli teatud juhtudel tõlgendada artikli 
81 lõikega 1 vastuolus olevatena. Kostjate sõnul oli kaubamärgiõiguse rikkumise tegelik 
eesmärk sundida kostjat rõivakoodid alles hoidma ja seeläbi võimaldama hagejal kindlaks 
teha, kellele rõivad algselt tarniti. Kostjad väitsid, et nii saavad hagejad tarned lõpetada ja 
sundida kostjat tegevuse lõpetama. 
 
Hageja oli konkurentsiõigust käsitleva kaitseargumendi vastu kahel põhjusel: (1) ei viidatud 
riigisisese kaubanduse mõju nõudele ja (2) isegi kui artikli 81 lõike 1 rikkumist saaks 
tõendada, ei oleks see kaubamärgiõiguste rikkumisel kaitseargumendiks, sest puudub piisav 
seos. 
 
Kohus ei pidanud vajalikuks põhjalikumalt kontrollida riigisisese kaubanduse mõju, kuigi 
kostja esitas muudatused ja üksikasjad puuduse kõrvaldamiseks, mis tema kinnitusel oli vaid 
üks süüdistuse argumente. Selle asemel keskendus kohus seose leidmisele. 
 
Kuigi kohus tunnistas, et kaupade vaba liikumist käsitlevad ühenduse õigusnormid võivad 
olla kõnealuste küsimuste arutamisel asjakohased, eitas ta artikli 81 lõike 1 asjakohasust 
menetluses. Kohus leidis siiski, et kuigi kaubamärgi kasutamine eesmärgiga takistada 
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vahendajaid paralleelse kaubandusega tegelemast, võib olla või võib mitte olla ühenduse 
konkurentsiõiguse rikkumine, ei ole kõnealuste argumentide puhul oluline, kas hagejad 
osalesid kokkuleppes, millega rikuti artikli 81 lõiget 1. Kohus leidis, et kui kostjatel oli õigus, 
kui nad väitsid, et toimus turgude kunstlik jagamine, oleks neil olnud kaalukad 
kaitseargumendid rikkumise kohta vastavalt ühenduse õigusele, kuid kõnealustel 
argumentidel ei oleks mingit seost artikli 81 lõikega 1. Kui kostjatel puuduksid kaalukad 
kaitseargumendid, mis tugineksid muule ühenduse õiguse sättele kui artikli 81 lõige 1, ei 
aitaks kohtu arvates neid ka artikli 81 lõige 1.  
 
AtTheRaces jt vs. British Horseracing Board jt – High Court 
Kohtunik Etherton – 21. detsember 2005 
 
Hagejad osutavad Briti hobuste võiduajamistega seotud ringhäälingu-, veebi- ja muid 
audiovisuaalteenuseid. Nad omandasid teatavad Briti hipodroomidega seotud õigused hobuste 
võiduajamiste raadio- ja teleülekannete tegemiseks. Samuti võimaldati vaatajatel teha 
võiduajamistel panuseid Interneti teel või satelliittelevisiooni kaudu pakutavate interaktiivsete 
teenuste abil.  
 
Kostjad on suure Briti hobuste võiduajamistealast teavet sisaldava andmebaasi omanikud ja 
haldajad. Kostjate andmebaasi peamise osa moodustavad võiduajamiseelsed andmed, mis 
erinevad andmetest konkreetsete võiduajamiste kohta (sisaldavad teavet hobuste kohta, kes 
võiduajamistel ei osale, ja võiduajamiste tulemuste kohta). Hagejate audiovisuaalteenused 
hõlmavad klientide varustamist võiduajamiseelsete andmete ja arvamustega ning 
potentsiaalsete panustajate andmetega, mis pärinevad peamiselt kostjate andmebaasist.  
Kohtumenetluses väitsid hagejad, et kostjad on tegelikult monopoolses seisundis kõnealuseid 
andmeid vajavate isikute, sealhulgas kihlveovahendajate ja hobuste võiduajamisi edastavate 
telesaadete tootjate või Interneti-lehekülgede loojate, võiduajamiseelsete andmetega 
varustamisel. Lisaks väitsid nad, et kostjad soovisid kehtestada võiduajamiseelsete andmetega 
varustamise tingimused ning ähvardasid lõpetada hagejate andmetega varustamise, mis 
kujutas endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist vastuolus artikliga 82 ja 1998. aasta 
konkurentsiseaduse artikli 18 II peatüki keeluga. Peamiseks süüdistuseks oli ülemäära 
kõrgete, ebaõiglaste ja diskrimineerivate hindade kehtestamine. Enne kohtuprotsessi lahendati 
mõned vaidluse asjaolud. Seetõttu käsitles kohtuotsus ainult võitjate vahel proportsionaalselt 
jagatava võidufondi ja kindlaksmääratud võiduvõimalustega kihlveoteenuseid, mida hagejad 
osutavad. 
 
Kohus jõudis järeldusele, et asjaomane turg oli kõnealuseid andmeid oma klientidele teenuste 
osutamiseks vajavate hobuste võiduajamistega tegelevate isikute (eriti kihlveovahendajate ja 
hobuste võiduajamisi edastavate telesaadete tootjate või Interneti-lehekülgede loojate) 
võiduajamiseelsete andmetega varustamise turg. Kohus leidis, et järeldust kinnitas SSNIP-
test. Kohtu sõnul oli menetlusega seotud geograafiline tooteturg Ühendkuningriik ja Iirimaa, 
kuid kohtuasja tulemust ei oleks mõjutanud see, kui geograafilise turu määratlus oleks olnud 
vale ja geograafiliseks turuks oleks olnud kogu maailm.  
 
Lisaks leidis kohus, et BHB oli kõnealusel turul valitsevas seisundis. Kohtu arvates 
kuritarvitasid kostjad turgu valitsevat seisundit, kui nad ähvardasid lõpetada hagejate 
varustamise võiduajamiseelsete andmetega, hoolimata sellest, et hagejad olid kostjate kliendid 
ja võiduajamiseelsed andmed olid nende jaoks oluliseks vahendiks, mis oli kostja kontrolli all 
ja milleta hagejad oleks turult kõrvale tõrjutud.  Kohtu arvates puudus kostjate kõnealusel 
käitumisel objektiivne õigustus.  Kohtu arvates ei olnud oluline see, et hagejad ja kostjad 
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omavahel ei konkureerinud.  Kostjad soovisid, et nende hinnapakkumist, mida hagejad 
keeldusid aktsepteerimast, peetaks hagejate agentuuri kaudu hagejate välismaistelt klientidelt 
– kes muidu kasutaksid andmeid tasuta – kogutavaks mõistlikuks tasuks. Kohtu sõnul ei olnud 
tasu selline kirjeldamine õige ei sisuliselt ega vormiliselt:  see oleks sisult ja vormilt hagejalt 
võetav tasu.  Peale selle leidis kohus, et enne menetluse algust pakutud hinnad olid 
ebaõiglaselt kõrged ja hagejaid ebaõiglaselt diskrimineerivad.  Lisaks jäid kostjad kuni 
menetluse alguseni kindlaks nõudmise juurde, et hagejad saaksid kostjatelt 
intellektuaalomandi litsentsi, kuigi kostja võiduajamiseelsete andmete kasutamine hagejate 
poolt ei rikuks ühtegi kostja intellektuaalomandiõigust. 
 
Tasud, mida kostjad hagejatelt aeg-ajalt enne menetluse algust võtsid, olid ülemäära suured ja 
ebaõiglased ja seega oli tegu kostja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega, sest tasud olid 
oluliselt suuremad kui võiduajamiseelsete andmete majanduslik väärtus ja muul viisil 
põhjendamatud. Kõnealuses kohtuasjas mõõdeti andmete majanduslikku väärtust võrreldes 
kostja poolt andmebaasi loomiseks tehtud kulutusi (umbes 5 miljonit Inglise naela) kulutustelt 
teenitud mõistliku kasumiga. Tasud, mida kostjad hagejatelt võtsid, olid igasugustest 
õigustatud summadest niivõrd palju suuremad, et neid ei saanud pidada lihtsalt ülemäära 
suurteks.  
 
Kohus otsustas, et kuna puudusid avaliku huviga seotud kaitseargumendid vastavalt 
asutamislepingu artiklile 86 („artikkel 86”) või 1998. aasta konkurentsiseaduse artikli 3 
lõikele 4 (mis siseriiklikus õiguses vastab artikli 86 lõikele 2), ei mõjuta menetluse tulemust 
asjaolu, et kõnealuses kohtuasjas kostjate kahjuks tehtud otsusel oleks tõsised tagajärjed 
valitsuse ja kostjate ettepanekutele ja kavadele ajakohastada Briti võiduajamised kostjate 
varade „kommertsistamise” ja kihlveovahendajate seadusliku maksustamisega.  Kohtu arvates 
ei muudaks artikli 82 või 1998. aasta seaduse II peatüki keelu tegelikku kohaldamist ka see, et 
kostjad tegid hagejatele hinnapakkumise pidades silmas pigem Briti võiduajamiste laiemaid 
huve kui tegutsedes enda huvides.  
 
Seetõttu tegi kohus otsuse hagejate kasuks ja kutsus üles esitama argumente sobivate 
parandusmeetmete leidmiseks. 
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