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III. RÉSZ – A VERSENYSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A TAGÁLLAMOKBAN 
 
E fejezet a tagállamok versenyhatóságaitól kapott hozzájárulásokból készült összeállítás. E 
hatóságok tevékenységéről részletesebb információkat nemzeti jelentéseikben lehet találni.  
 
1. Fejlemények a tagországokban  

1.1.  Változások a nemzeti, a versenyre vonatkozó jogszabályokban 

Belgium 
2005-ben törvényjavaslat készült a gazdasági verseny védelméről szóló törvény 
módosításáról, az 1999. július 1-jén történt megegyezés szerint. 
 
A gazdasági verseny védelméről szóló, jelenleg vita tárgyát képező törvényjavaslat három fő 
iránya: 
 
1. az európai versenyjogi szabályok korszerűsítésének integrálása; 
2. a Versenytanács kapacitásának megnövelése, hogy foglalkozhasson a korlátozó 
magatartásokkal; 
3. a Versenytanács számára olyan státusz biztosítása, hogy az ágazati szabályozó hatóságok 
határozataival foglalkozó testületté váljon a gazdasági verseny területén. 
 
A fő változás, amit a Szerződés 81. és 82. cikkeiben megállapított versenyszabályok 
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet magával hozott, az 
1962 óta alkalmazott bejelentési rendszer eltörlését érinti. 
 
2004. május 1.-je óta a vállalkozásoknak maguknak kell eldönteniük, vajon megállapodásaik 
teljes egészében teljesítik-e a 81. cikk feltételeit. Bár nincs olyan kötelezettség, hogy a 
nemzeti bejelentési rendszereket el kellene törölni, a bejelentési és a mentességi szabályok 
fenntartása az alapul szolgáló korszerűsítési törekvéssel nem lenne összhangban. Ráadásul 
szükségtelenül bonyolítaná a versenyjognak a nemzeti bíróságok általi alkalmazását. A 
törvényjavaslat ezért azt indítványozza, hogy a bejelentésekkel és mentességekkel kapcsolatos 
előírásokat el kell törölni. 
 
A törvényjavaslat lehetőséget biztosít a belga versenyhatóság számára iránymutatások 
elfogadására is, ami képessé teszi arra, hogy politikájának fő vonalait feltérképezze.  
 
Az európai versenyszabályok decentralizálására való tekintettel egy szakasz az Európai 
Bizottsággal és a többi tagállam versenyhatóságaival való együttműködéssel foglalkozik, 
megismételve az 1/2003/EK rendelet 11. cikkében az ilyen együttműködés irányítására 
megállapított elveket.  
 
Az összefonódások ellenőrzésének területén a 139/2004/EK rendelet irányvonalával 
összhangban hozott új törvényjavaslat által bemutatott eljárás magában foglalja azt a 
lehetőséget, hogy a vállalkozások kötelezettségvállalásaikat már a vizsgálat I. szakaszában 
megtegyék. 
 
Intézményi szinten javasolt, hogy a Versenytanács összetétele – a teljes munkaidős tagok 
számának megnövelésével (négyről hatra) – módosuljon, és a Versenytanács mentesüljön 
feladatainak egy része alól, azáltal, hogy azokat az „Auditorat”-nak átadja. Ez a testület, 
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amelyet a Versenytanács mellett hoztak létre, a „Corps de Rapporteurs” helyébe lép, és 
létszámkerete legfeljebb 10 főre növekszik. 
 
Az „Auditorat” kap megbízást a panaszokkal és a közbenső intézkedésekkel kapcsolatos 
ügyek lezárására, amennyiben azok elfogadhatatlanok vagy tartalmatlanok. Hatáskörrel 
rendelkezik bizonyos, vállalkozások közötti egyesülési műveletek tisztázására is, amely során 
egyszerűsített eljárást alkalmaz.  
 
A feladatkörök ilyen átrendezésére – az összefonódások bejelentési küszöbértékeinek 
emelésével együtt – azért van szükség, mert a Versenytanács korábban sok időt töltött olyan 
egyesülési műveletek tanulmányozásával, amelyek versenyhatása a belga piacon kicsi volt, 
vagy ilyen hatás egyáltalán nem volt. 
 
Mostantól a Versenytanács jobban összpontosíthat a korlátozó magatartásokat és az 
erőfölénnyel való visszaélést jelentő ügyekkel.  
 
A korlátozó magatartásokkal szembeni harc erősítése érdekében a törvényjavaslat lehetőséget 
biztosít engedékenység megadására is, olyan vállalkozásoknak, amelyek a versenyhatóságnak 
átadott bizonyítékkal segítik a tiltott magatartás fennállásának megállapítását. 
 
Végül, a Versenytanács – a törvény által megszabott esetekben – foglalkozik az olyan ágazati 
szabályozó hatóságok által továbbított fellebbezésekkel, mint az Institut belge des Postes et 
Télécommunication (IBPT), a Commission bancaire et financière et des Assurances (CBFA), 
a Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) és a vasúti infrastruktúra 
kezelője.  
 
Minden egyes alaptörvénynek meg kell határoznia, mely határozatokkal szemben lehet a 
Versenytanácshoz fellebbezni. 

Cseh Köztársaság 
A cseh nemzeti versenyszabályokat a verseny védelméről szóló 143/2001 Sb. számú törvény 
foglalja magában. 2005-ben ezt a törvény a 361/2005 Sb. számú törvény módosította, amely 
2005. október 1-jén lépett hatályba. A Közösség csoportmentességeit beépíti a cseh 
versenyjogba, úgyhogy azokat alkalmazni lehet az olyan megállapodásokra, amelyek a 
kereskedelemre nem gyakorolnak hatást, ugyanakkor amelyek a nemzeti versenyszabályok 
hatálya alá tartoznak. Ezen túlmenően a verseny védelméről szóló törvényt az elektronikus 
kommunikációs ágazatban való alkalmazása tekintetében az alábbiaknak megfelelően 
módosította a 127/2005 Sb. számú törvény. 
 
Az új rendelkezések összefoglalója: 
 
• Azon lehetőség biztosítása, hogy az üzleti helyiségeket a helyszíni vizsgálat folyamán le 

lehessen pecsételni (21. cikk, (5) bekezdés)  
• 22. cikk – szankciók:  

- eljárásrendi mulasztásért a forgalom 1%-áig terjedő bírság szabható ki 
- a pecsétek feltörése szankciójaként új típusú bírságot vezettek be. 

• Közösségi csoportmentességeket alkalmaznak olyan megállapodásokra, amelyeknek 
nincs közösségi vonatkozása (4. cikk)  
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• A verseny védelméről szóló törvény egy további, 2005-ben kiadott módosítása az 
elektronikus kommunikációs ágazatban való alkalmazásra vonatkozik. Bevezetése a 
127/2005 Sb. számú törvénnyel történt (az elektronikus kommunikációról szóló törvény), 
amely 2005. május 1-jén lépett hatályba.  

 
 

Dánia 
A dán versenytörvényt a 2004. december 22-i 1461. számú törvény módosította, és 2005. 
február 1-jén lépett hatályba. A versenytörvény fő jogszabályi változtatásai abban állnak, 
hogy az említett törvényt hozzáigazították az 1/2003/EK. sz. rendelethez. A dán 
versenytörvény az EK versenyjogával azonos elveken alapul, és ezért természetes, hogy a 
versenytörvény követi az EK versenyjogi rendszerében nemrégiben történt változásokat.  
 
A dán versenytörvény főbb módosításai: 
  

• Átláthatóság  
Annak érdekében, hogy biztosítsák az átláthatóságot a versenytörvény megsértésével 
kapcsolatosan is, a büntetőeljárások során kiszabott bírságokat közzéteszik az intereten. Ez a 
polgári kártérítési perek előmozdítását célozza, a fogyasztók és a vállalkozások javára. Ez 
mind a bíróságok által kiszabott, mind a 23. szakasz (a versenytörvény 13. szakaszának (2) 
bekezdése) alapján kiszabott vagy elfogadott bírságokra érvényes. A dán bíróságoknak 
kötelességük, hogy a versenytörvénnyel vagy a 81. vagy 82. cikkel kapcsolatos ítéleteket 
megküldjék a versenyhatóságnak (a versenytörvény 20. szakaszának (4) bekezdése). 
 

• Az ügyiratokhoz való hozzáférés 
A módosítás korlátozza a felek hozzáférését az ügyiratokhoz. Ez összhangban van az 
1/2003/EK rendelet 27. és 28. cikkével, amelyek szintén korlátozzák az ügyiratokhoz való 
hozzáférést az Európai Bizottság és a tagállamok versenyhatóságai közötti levelezés és 
kicserélt dokumentumok tekintetében (a versenytörvény 15a. szakaszának (1) bekezdése). 
 

• Kötelezettségvállalások 
Az 1/2003/EK rendelettel összhangban a Versenytanács a vállalkozások 
kötelezettségvállalásait – amennyiben a 81. vagy 82. cikkek 6. szakaszának (1) bekezdésében, 
11. szakaszának (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelnek – kötelezővé teheti 
számukra (16a. szakasz, (1) bekezdés). A rendelkezés összhangban van az 1/2003/EK 
rendelet 9. cikkével.  
 

• Vizsgálatok 
A módosított versenytörvény megengedi a versenyhatóságnak, hogy 72 órára zár alá vegyen 
dokumentumokat és lepecsételjen üzlethelyiségeket. Egyértelmű az is, hogy a versenyhatóság 
az üzlethelyiségeket a 81. vagy a 82. cikk alapján, a Bizottság nevében vagy a tagállamok 
versenyhatóságai nevében megvizsgálhatja (a versenytörvény 18. szakasza).  
 

• Bejelentési rendszer  
A módosítás a törvény kezeléséhez egy sor új eszközt biztosít a Versenytanács és a 
versenyhatóság számára. A nemzeti bejelentési rendszer – ellentétben az EK-szabályokkal – 
Dániában megmaradt. Ha azonban egy megállapodás vagy magatartás érzékelhetően hatást 
gyakorol az EU tagállamai közötti kereskedelemre, a Versenytanácsnak vagy a Hatóságnak 
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tartózkodniuk kell a bejelentések figyelembevételétől (a versenytörvény 9. szakaszának (2) 
bekezdése).   
 

• Erőfölényben lévő vállalkozásokra vonatkozó általános kereskedelmi feltételek 
A versenytörvény új rendelkezése szerint a Versenytanácsnakjoga van bizonyos feltételek 
mellett elrendelni, hogy egy erőfölényben lévő vállalkozás nyújtsa be általános kereskedelmi 
feltételeit a versenyhatóságnak (a versenytörvény 10a. szakasza). A rendelkezés célja az, hogy 
a Versenytanács számára megnövelje az erőfölényben lévő vállalkozás általános kereskedelmi 
feltételeinek átláthatóságát, amikor azt mérlegeli, vajon az erőfölényben lévő vállalkozás 
visszaélt-e erőfölényével. 
 

• Egyéb kérdések 
A dán versenyhatóság határozatait ma már angol nyelven is kiadhatja, ha azt a felek kérik 
(15c. szakasz). A Versenytanács rendelkezései, amelyek korábban egy éves időtartamra 
szóltak, most egy évnél hosszabb időszakra is vonatkozhatnak. Két taggal bővült a 
Versenybíróság. A bíróság most egy elnökből és négy, jogi vagy közgazdasági 
szakértelemmel rendelkező tagból áll. Az elnökk a dán legfelső bíróság (Højesteret) bírája 
kell legyen (21. szakasz, (1) bekezdés).  
 
Az EK-versenyszabályok korszerűsítésének eredményeként a dán versenyhatóság 
illetékessége kibővült. A dán versenyhatóság most foglalkozhat a 81. és a 82. cikkek szerinti 
ügyekkel, amennyiben a vállalkozások Dániában találhatóak, de a versenyre gyakorolt 
hatások Dánián kívüli, de az Európai Unión belüli piacokra vonatkoznak (a versenytörvény 
23a. szakasza).  

 
A dán versenytörvény konszolidált változata a következő webhelyen érhető el: 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Németország 
Július 1-jén lépett hatályba a versenykorlátozás tiltásáról szóló törvényt (GWB) átfogóan 
módosító törvény. A módosítás célja az volt, hogy a német joganyagot összhangba hozza az 
európai joganyaggal, és különösen az 1/2003/EK rendelettel. Az új törvény szerint a 
versenyellenes megállapodások bejelentésének és jóváhagyásának Németországban korábban 
létező rendszerét a törvényi kivételrendszer váltja fel, és előírássá vált az európai és a nemzeti 
jogszabályok párhuzamos alkalmazása. A versenyjog széleskörű egységének megteremtése 
érdekében a tagállamok közötti kereskedelemre hatást gyakorló horizontális és vertikális 
megállapodások is bekerültek az új szabályokba. A módosítás szerint most már az európai 
jogszabályok megsértéséért is kiszabható bírság. A vállalkozásokra kiszabott bírságokra 
vonatkozó szabályokat is nagyon szorosan az európai szabályokhoz igazították. Ami azonban 
az egyoldalú versenyellenes magatartás formájában megjelenő visszaélések ellenőrzését illeti, 
megmaradt a német jog néhány olyan kipróbált és bevált rendelkezése, amelyeknek az EKSZ 
82. cikkében nincs megfelelője. Ezenkívül a módosítás oly módon javította a trösztellenes jog 
megsértésének polgári jogi szankcióit, hogy nagyobb súlyt biztosított a magánjogi 
jogérvényesítés számára. A Szövetségi Kartellhivatal mellett pedig most már a regionális 
kartellhatóságok is felhatalmazást kaptak az európai jogszabályok alkalmazására. A 
módosított törvény tartalmaz szabályokat a hatóságok közötti információcsere szabályaira és 
az 1/2003/EK rendelet 15. cikkének átvételére is (amicus curiae). 
2005-ben a szövetségi kormány megállapodott abban, hogy a visszaélésekkel kapcsolatos 
ellenőrzés tekintetében további módosításra van szükség. Érezhető volt, hogy az élelmiszerek 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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esetében erősíteni kellene azt a meglévő tiltást, hogy erőfölényben lévő vállalkozások az 
„alkalmankénti” előfordulásnál gyakrabban tegyenek áron aluli ajánlatokat. Ezért az 
élelmiszerek esetében áron alul még az alkalmankénti eladások is tiltottak, kivéve, ha ez 
objektív módon indokolható. A szövetségi kormány reméli, hogy ily módon megerősíti a kis- 
és középméretű kereskedelmi vállalkozások pozícióját, amelyek képtelenek állni a nagy 
áruházláncok alacsony árakra alapozott stratégiáját, és amelyeket ennek eredményeként 
gyakran kiszorítanak a piacról. A tervek szerint a módosítást 2006-ban fogadják el. 
 

Észtország 

2005-ben két nagy jogszabályi fejlemény volt: először is, fontos módosításokat szövegeztek 
meg az észt versenytörvényhez, másodszor pedig a főállamügyész elkészítette az 
engedékenységi politika iránymutatásait.  

A versenytörvény módosításai a mentességek bejelentési rendszerének eltörlésére 
összpontosítanak. A bejelentési rendszer szükségtelennek bizonyult, mivel a vállalkozások 
nagyon ritkán használták. A módosítás tervezetét már benyújtották a parlamentnek, és 
remélhetőleg 2006 júliusában hatályba lép.  

Ami az engedékenységi iránymutatások elkészítését illeti, a büntető törvénykönyv szerint a 
versenyt korlátozó megállapodások, határozatok és összehangolt magatartások 
bűncselekménynek minősülnek. A büntetőeljárásokat a bíróság az ügyészi hivatal kérésére 
beszüntetheti, amennyiben az eljáráshoz közérdek nem fűződik és ha a bűn elhanyagolható (a 
büntető törvénykönyv 202. cikke). A főügyészi hivatal rendeletével megszüntetheti a 
büntetőeljárást a gyanúsított vagy vád alá helyezett személy ellen, annak beleegyezésével, ha 
a gyanúsított vagy vád alá helyezett jelentősen megkönnyítette a tények feltárását a 
bűncselekmény olyan bizonyítási tárgyával kapcsolatban, amely az eljárásban a közérdek 
szempontjából fontos, és ha segítsége nélkül a bűncselekmény feltárása és a bizonyítékok 
összeszedése kizárt lenne, vagy különösen megnehezedne (Büntetőeljárások törvénykönyve, 
205. cikk). 
  
A fent említett rendelkezések képezik a fő jogalapot az engedékenységi iránymutatások 
alkalmazásához a vállalkozások versenyellenes együttműködésének ügyeiben. Az 
engedékenységi politika hathatós megvalósításának biztosítása érdekében a főállamügyész 
kiterjedt munkát folytatott az engedékenységi iránymutatások megszövegezésével 
kapcsolatban. A versenyhivatal eljuttatta erre vonatkozó javaslatait a főállamügyészi 
hivatalnak.  

 

Görögország 

A 703/77 sz. törvény (a görög trösztellenes jogszabály) és annak főbb, új keletű módosításai  
A monopóliumok és oligopóliumok ellenőrzéséről és a szabad verseny védelméről szóló 
703/19771 sz. törvényt nem sokkal azelőtt hozták, hogy Görögország az Európai Közösség 
tagjává vált. A törvény fő rendelkezései hasonlítanak az EK-Szerződés 81. és 82. cikkeiben 
foglaltakhoz. 2005-ben fogadta el a Görög Parlament a 703/1977. sz. törvényt módosító 
3373/2005 sz. törvényt, amely a görög jogszabályokat nagymértékben hozzáigazította az 
                                                 
1 As amended by laws 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 and recently by law 3373/2005 
[published in the Government Gazette Issue 188/August 02, 2005] 
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1/2003/EK tanácsi rendelethez, és számos nagyobb módosítást vezetett be a görög 
trösztellenes jogban; i. biztosította a jogalapot és a törvényi felhatalmazást az engedékenységi 
politikához; ii. kiszélesítette a Hellén Versenybizottság („HCC”) vizsgálati jogkörét, valamint 
a 703/1977. sz. törvény megsértése esetén gyakorolható jogköreit; iii. ismét bevezette a 
gazdasági függőségi kapcsolattal való visszaélés tiltását; iv. felhatalmazta a HCC-t arra, hogy 
szabályozási beavatkozásokat hajtson végre a gazdaság ágazataiban; és v. megerősítette a 
HCC belső struktúráját (többek között azáltal, hogy a HCC számára külön jogalanyiságot 
biztosított, valamint megnövelte a HCC tagjainak és alkalmazottainak számát).  
 
Meg kell jegyezni, hogy a HCC várhatóan közleményeket2 bocsát ki, többek között az 
engedékenységgel kapcsolatos kérdésekről, és az ügyiratokhoz a közeljövőben hozzá lehet 
majd férni. 
 

Az új rendelkezések összefoglalója: 

• Engedékenységi politika 
A 3373/2005. sz. törvény teremtette meg a görög engedékenységi politika jogalapját (703/77. 
sz. törvény 9. cikkének új, (4) bekezdése). Az engedékenységi politika bevezetése küszöbön 
áll. Ha egy vállalkozás részt vesz az engedékenységi politikában, az érintett természetes 
személyek mentesülnek a büntetőeljárás alól. A program nem vonatkozik az erőfölényükkel 
visszaélő vállalkozásokra. 

• Vizsgálatok – kivizsgálások 
A 3373/2005. sz. törvénynek megfelelően a HCC vizsgálati jogköreit jelentősen megnövelték, 
az 1/2003/EK rendelettel összhangban.  

• Amicus Curiae 

Egy új, 14. számú elemnek a 703/1977. sz. törvény 8b. cikkének (2) bekezdésébe történő 
beszúrásával a HCC – saját kezdeményezésére – kiadhat a bíróságok számára írásos (vagy az 
illetékes bíróság engedélyével: szóbeli) véleményt az EKSZ 81. és 82. cikkének alkalmazása 
tekintetében, és bekérhet bármely, ilyen vélemény kiadásához szükséges dokumentumot 
(kivéve az Athéni Fellebbviteli Bíróság és az Államtanács által tárgyalt eljárásokét). 

A 703/1977. sz. törvény 18. cikkének új, (3) bekezdésének alapján kifejezett előírás, hogy az 
EKSZ 81. és 82 cikkeit alkalmazó bármely bíróság kérheti az Európai Bizottságtól az utóbbi 
rendelkezésére álló információkat, vagy kikérheti az Európai Bizottság véleményét az EK 
versenyügyi jogszabályainak alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben. 

• Szankciók 
A 703/77. sz. törvény 9. cikke szerint a HCC jogköreit megnövelték a 703/1977. sz. törvény 
megsértése kapcsán. 

• Egyéb kérdések:  

                                                 
2 Határozat formájában. 
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a. A gazdasági függőségi viszonnyal való visszaélés tiltása 
A 703/1977. sz. törvény 2a. cikke megtiltotta a gazdasági függőségi viszonnyal való 
visszaélést 
A 3373/2005. sz. törvény ismét bevezette a 2a. cikket (amelyet 2000 augusztusában a 703/77. 
sz. törvény módosítása eltörölt), amely az egy vagy több vállalkozás és egy ügyfél vagy 
szállító között fennálló, gazdasági függőséget jelentő viszonyra vonatkozik, ahol a kérdéses 
termék vagy szolgáltatás vonatkozásában az ügyfél vagy szállító számára nem áll 
rendelkezésre ezzel egyenértékű, alternatív ellátási forrás vagy kereslet. Ilyen körülmények 
között a kereskedelmi feltételek önkényes megszabása vagy a diszkrimináció, vagy egy 
hosszú ideje fennálló kereskedelmi kapcsolat váratlan és indokolatlan megszüntetése a 
gazdasági függőségi viszonnyal való visszaélést valósít meg. 
  

b. Szabályozói beavatkozás a nemzetgazdaság ágazataiban 
A 3373/2005. sz. törvény bevezetett egy új, a gazdaság ágazataiban történő szabályozói 
beavatkozás lehetőségéről szóló, 5. cikket.  

A fejlesztési miniszter kérésére, vagy hivatalból, a HCC megvizsgálhatja a görög 
gazdaság valamely konkrét ágazatát, és ha megerősíti, hogy a fenti ágazatban a tényleges 
verseny feltételei nem állnak fenn, és ugyanakkor úgy véli, hogy az 1., 2., 2a. és 4. és azt 
követő cikkek nem elégségesek a tényleges verseny feltételeinek megteremtéséhez, 
indoklással ellátott határozatával megteheti a feltétlenül szükséges intézkedéseket a 
tényleges verseny feltételeinek abban a konkrét gazdasági ágazatban való 
megteremtéséhez szükséges magatartás vagy struktúra érdekében.  
    

c. A szabályok összehangolása az 1/2003/EK rendelet különféle rendelkezéseivel 

A 703/1977. sz. törvény 8b. cikke a következőképpen módosul:: 

- A HCC – az érvényben lévő jogszabályi rendelkezések alapján kijelölt más hatóságok 
illetékességeinek sérelme nélkül – kizárólagos illetékességgel rendelkezik a jelen törvény és 
az EKSZ 81. és 82. cikkeiben foglalt rendelkezések tekintetében.  

- A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 
2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 29. cikkének (2) bekezdése szerinti 
mentességet a HCC visszavonhatja.  

- A HCC-nek a közösségi versenyszabályokat az Európai Bizottsággal és az EU más 
tagállamainak versenyhatóságaival szoros együttműködésben kell alkalmaznia.  

A 703/77. sz. törvény új, 11b. cikkének megfelelően a HCC mentesül az EKSZ 81. és 82. 
cikkeinek alkalmazásával kapcsolatos illetékesség alól, amennyiben az 1/2003/EK tanácsi 
rendelet III. fejezete szerinti határozat elfogadása céljából az Európai Bizottság eljárást 
kezdeményez. Amennyiben egy másik tagállam versenyhatóságához panasz érkezett, vagy a 
Szerződés 81. vagy 82. cikke szerint saját kezdeményezésére eljár egy vagy több vállalkozás 
megállapodásával, társulási határozatával vagy magatartásával szemben, a HCC ebből 
következően a saját kezdeményezésére megindított eljárásokat felfüggesztheti vagy a panaszt 
elutasíthatja, vagy a szokások szerint járhat el és érdemi határozatot hozhat az ügyről. 



 8

d. Közös vállalkozások 
A 3373/2005. sz. törvény szerint minden, teljes mértékben működő közös vállalkozás az 
összefonódások ellenőrzésére vonatkozó előírások hatálya alá eső összefonódásnak 
tekintendő. Amennyiben azonban a közös vállalkozás létrehozásának van egy együttműködési 
vetülete, akkor 703/1977 sz. törvény 1. cikkének (1) és (3) bekezdésében foglalt kritériumok 
alapján vizsgálandó. Egy ilyen értékelés során a HCC figyelembe veszi, hogy: a) a két vagy 
több anyavállalat jelentős mértékben folytat-e tevékenységeket ugyanazon a piacon, mint a 
közös vállalkozás vagy az megelőző, azt követő vagy szomszédos, szorosan kapcsolódó 
piacon, és b) a közös vállalkozás létrehozásából közvetlenül származó együttműködési 
hatások az érintett vállalkozások számára biztosítanak-e lehetőséget piacaik egy jelentős 
részén a verseny kiküszöbölésére.  

Spanyolország 

2005-ben új, a belföldi versenyjogot módosító jogi rendelkezéseket fogadtak el. 
Mindazonáltal intenzív tevékenység folyik a jelenlegi spanyol versenyjogi rendszer 
felülvizsgálata céljából.  

A kormány javaslatai új jogszabályra  
 
1. A spanyol versenyjogi rendszerről szóló Fehér Könyv 
 
A spanyol versenyjogi rendszerről szóló Fehér Könyv 2004-ben készült, és hivatalosan 2005. 
január 20-án mutatta be a miniszterelnök második helyettese, valamint a gazdasági és 
pénzügyminiszter. Ez a dokumentum olyan vitaanyag, amelynek célja, hogy a verseny 
spanyolországi jogi és intézményi keretrendszerének felülvizsgálatát, annak biztosítására, 
hogy a legjobb eszközök és struktúrák álljanak rendelkezésre a piacokon, a társadalmi jólétet 
és az erőforrások hatékony allokációját is figyelembe véve.  
 
A Fehér Könyv különféle reformintézkedéseket javasol, amelyek érintik a spanyol 
versenyhatóságok intézményi keretrendszerét, a versenyellenes magatartásokkal szembeni 
küzdelmet, az összefonódások ellenőrzésének rendszerét, az állami támogatás ellenőrzését és 
a versenyhatóság szerepét. Ezek az intézkedések biztosítják a hatóság nagyobb 
függetlenségét, a végrehajtási hatáskörök erősítését, különösen az engedékenységi politika 
bevezetése révén, a bírói felülvizsgálati eljárások felgyorsítását, az iparági szabályozók 
hatékonyabb koordinálását és esetleg a nemzeti versenyszabályok közvetlen alkalmazását a 
bíróságok részéről.  
 
A Fehér Könyvet a Versenyszolgálat honlapján keresztül nyilvános vitára bocsátották, és 
számos hozzászólás, illetve vélemény érkezett be.  

2. A törvénytervezet elkészítése   

A Fehér Könyv fő javaslatai szerepelnek a versenytörvény most készülő tervezetében. A 
tervezetet megküldték véleményezésre a Versenybíróságnak. A Versenybíróság több 
észrevételt is tett, amelyek közül néhány bekerült a tervezetbe.  

Emellett a Consejo de Defensa de la Competencia – amely a versennyel kapcsolatos 
jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése tárgyában az állam és az Autonóm 
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Közösségek közötti kölcsönös együttműködésért, koordinációért és tájékoztatásért felelős 
szerv – kedvező jelentést készített.  

A törvényjavaslatot 2006 folyamán nyújtják be a parlamentnek.  

 

Franciaország 
 
Az első, 2005. december 27-i (2005-1668 sz.) rendelet a 2004-ben az 1/2003/EK rendelettel 
összhangba hozott versenyszabályok alkalmazási feltételeit dolgozza ki. Meghatározza, 
melyek a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti segítségnyújtási eljárások. Új eljárási 
szabályokat rögzít a Versenytanács által megvizsgálandó ügyekre, az állami cselekvés 
hatékonyságára figyelemmel és a védelemhez való joggal összhangban. Megállapítja a 
keretrendszert mind a 81. és a 82. cikkek alapján hozott ítéletek kötelező továbbításához (az 
1/2003/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján), mind az Európai Bizottság általi 
véleményezés és tájékoztatás iránti bírósági kérelmekhez (az 1/2003/EK rendelet 15. cikkének 
(2) bekezdése alapján). 
 
Egy második rendelet (a 2005-1667. számú), amely szintén 2005. december 27-én kelt, a 
Versenytanács képviseletének szabályait állapítja meg a fellebbezési bíróság viszonylatában. 
 
Egy harmadik (2005-1756. számú) rendelet, amely 2005. december 30-án kelt, megállapítja, 
melyek azok a polgári és kereskedelmi bíróságok, amelyek a nemzeti és a közösségi 
versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos vitákra szakosodtak. 
 

 
Összefoglaló az új rendelkezésekről: 

 
Vizsgálatok 

 
A 2005-1668. sz. rendelet rögzíti a más nemzeti versenyhatóságok tisztviselői által a 
Versenypolitikai, Fogyasztóvédelmi és Csalásellenes Főigazgatóság (DGCCRF) 
felhatalmazott vizsgálóinak adható segítségnyújtás szabályait: a jelentésnek meg kell 
említenie a segítséget nyújtó vizsgáló nevét és jelenlétét, és utalnia kell a segítségnyújtást 
engedélyező miniszteri határozatra. 
 

Amicus Curiae  
 

A 2005-1668. számú rendelet kimondja, hogy a Versenytanácsot a határozatai elleni 
fellebbezések bírósági meghallgatása során annak elnöke, vagy egy általa kijelölt személy 
képviseli. 

A 2005-1667. számú rendelet lehetőséget ad a Versenytanácsnak arra, hogy a fellebbviteli 
bíróság számára írásos észrevételeket tegyen, megengedve, hogy a meghallgatásokon – a 
többi független közigazgatási hatósággal azonos módon – szóbeli észrevételeket tegyen. A 
szóbeli észrevételek ugyanezen lehetőségét a gazdasági ügyek miniszterének már megadták. 
 

Az ügyiratokhoz való hozzáférés  
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Tekintettel az üzleti titkokra, a 2005. december 27-i rendelet meghatározza, milyen eljárást 
kell követniük a vállalkozásoknak, amikor üzleti titkokat jeleznek, és kérik, hogy azokat így 
minősítsék. Meghatározza, mely feltételek vonatkoznak egy ilyen kérés visszautasítására, 
amennyiben azt nem a megfelelő időben tették, vagy amikor az visszaélés-jellegű vagy 
megalapozatlan, és új szabályokat határoz meg az ügyiratokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan, a védelem jogaival és a közérdekről való kellő gondoskodás elvével 
összhangban. 

Kötelezettségvállalások/ szankciók 
 

A 2005-1668. számú rendelet megállapítja a vállalkozások által a Versenytanáccsal szemben 
kötelezettségvállalások feldolgozásának eljárásait és a Versenytanács által esetleg kiszabott 
pénzbírságok fizetésére vonatkozó feltételeket. 
 

Közvetlen bírói jogérvényesítés 
 

A 2005-1756. számú rendelet felsorol nyolc polgári és kereskedelmi bíróságot, amelyek a 
nemzeti és a közösségi versenyszabályok alkalmazásával kapcsolatos vitákra szakosodtak, 
nevezetesen a marseille-i, bordeaux-i, lille-i, Fort-de-France-i, lyoni, nancyi, párizsi és 
rennes-i bíróságokat. A Párizsi Fellebbviteli Bíróságot választották ki egyetlen olyan 
bíróságként, amely a fellebbezésekben illetékességgel rendelkezik. 

  

Írország 
2005-ben a nemzeti versenyjogszabályokban – a lefoglalási rendelkezések visszavonásán 
kívül – lényeges változásra nem került sor. 
 
A lefoglalási rendelkezések visszavonása: 
A 2002. évi versenytörvény 45. szakaszának (3) bekezdése szerint a versenyhatóság  – végzés 
alapján – lefoglalhatja az eredeti könyveket, okiratokat és nyilvántartásokat. A (6) alszakasz 
megállapította, hogy „Minden, a (3) alszakasz alapján lefoglalt könyv, okirat vagy 
nyilvántartás 6 havi időtartamra vagy az illetékes bíróság bírája által engedélyezett ennél 
hosszabb időtartamra visszatartható…” Ez azt jelentette, hogy amikor a Versenyhatóság 
bármely, végzés alapján lefoglalt könyvet/ okiratot/ nyilvántartást 6 hónapnál hosszabb 
időszakra akart visszatartani, ezt az illetékes bíróságnak jóvá kellett hagynia. 
 
Ezt a követelményt a „2005. évi törvény a befektetési alapokról, társaságokról és egyéb 
rendelkezésekről” 76. szakasza hatályon kívül helyezte. Ez azt jelenti, hogy most hatályát 
vesztette az a követelmény, miszerint a Versenyhatóságnak az illetékes bírósághoz kell 
fordulnia engedélyért, ha a lefoglalt bizonylatokat meg kívánja tartani, vagy lefoglalási 
idejüket meg kívánja hosszabbítani. A korábbi, a 45. szakasz (6) bekezdésében foglalt 
követelmény rendelkezései azonban változatlanul érvényesek a 2005. június 30. előtt lefoglalt 
bizonyítékokra. A „2005. évi törvény a befektetési alapokról, társaságokról és egyéb 
rendelkezésekről” 76. alszakaszának (3) bekezdése így rendelkezik: 
„A versenytörvény 45. szakasza 6. alszakaszának e szakaszát érintő visszavonás ellenére a 6. 
alszakasz továbbra is érvényes marad minden olyan könyvre, okiratra vagy nyilvántartásra, 
amelyet annak a szakasznak az alapján foglaltak le vagy szereztek meg, ennek a szakasznak a 
létrejöttét megelőzően.” 
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Olaszország 
A 2005. december 28-i 262. sz. törvény hatályon kívül helyezte a versenytörvény 20. cikkét, 
amely az Olasz Bankot bízta meg a versenyszabályok érvényesítésével a bankszektorban 
létrejövő megállapodások, erőfölénnyel való visszaélések és összefonódások tekintetében. 
Ezért 2006-tól kezdődően az olasz versenyhatóság rendelkezik teljes körű és kizárólagos 
illetékességgel a (nemzeti és közösségi) versenyszabályok alkalmazásában, valamennyi 
gazdasági ágazatban.  
 

Ciprus 
 
2005-ben nem voltak jogszabályi fejlemények Ciprus nemzeti jogrendjében. 
 

Lettország 
2005-ben nem voltak jogszabályi fejlemények Lettország nemzeti jogrendjében. 
 

Litvánia 
2005-ben nem voltak jogszabályi fejlemények Litvánia nemzeti jogrendjében. 
 

Luxemburg 
A versenyről szóló, 2004. május 17-i törvény elfogadása óta nem volt változás a kifejezetten a 
versennyel kapcsolatos jogszabályokban. 
 

Magyarország 
2005-ben a versenytörvény (Vt.) számos rendelkezését módosították. A módosítások indoka a 
következő volt: először is a Vt. számos rendelkezését összhangba kellett hozni a közigazgatási 
eljárásokra vonatkozó, a versennyel kapcsolatos rendelkezéseket kiegészítő új magyar 
szabályokkal; másodszor, a Vt. egyes szabályait az európai közösségi jog alkalmazásának és 
az EVH-n belüli együttműködésnek a megkönnyítése érdekében módosították; harmadszor, a 
versenyszabályok alkalmazása során gyűjtött tapasztalatok is egyes rendelkezések 
módosítását idézték elő. További jogszabályi fejlemény, hogy 2005. szeptember 1. óta a 
közbeszerzési eljárásokban vagy a koncessziók elnyeréséért folyó eljárásokban az 
összejátszás – a szerződéses értéktől függően enyhébb vagy súlyosabb – bűncselekménynek 
minősül, amely kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható (Büntető törvénykönyv, 
296/B §). 
 
Az új rendelkezések összefoglalója: 
 
Az egyedi mentesség rendszerét eltörölték.  
 
A korábbi rendszer szabályaitól eltérően, a versenyszabályok állítólagos megsértéséről most 
bárki panaszt vagy nemhivatalos panaszt tehet a versenyhivatalnál. A panaszokat a 
versenyhivatal által kiadott, megfelelően kitöltött űrlapon lehet benyújtani a 
versenyhivatalnak. Ha a megadott információk minőségi szempontból elégségesek a 
versenyfelügyeleti eljárás megindítására, a versenyhivatal a benyújtott űrlapot panaszként 
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kezeli, ellenkező esetben viszont nemhivatalos panaszként foglalkozik vele. A panasz és a 
nemhivatalos panasz közötti különbségtétel azért fontos, mert az „igazi” panaszt benyújtó 
személy kiegészítő jogokkal rendelkezik: korlátozott mértékben hozzáférhet a bizonylatokhoz 
és a Versenytanács határozatával szemben, ha az azt állapítja meg, hogy a vizsgálat 
megindításához szükséges feltételek nem teljesülnek, igazságügyi bírósághoz fellebbezhet. Az 
új rendszer előnye, hogy az űrlap megfelelő kitöltésével a panaszosok az állítólagos 
jogsértésről részletesebb információkat adnak, ami megkönnyíti a vizsgálatot a hatóság 
részéről. Másfelől a piaci helyzetről nem kellő mértékben tájékozott személyek csak 
nemhivatalos panaszokat tudnak benyújtani, ami a hatóságot mentesíti a megalapozatlan 
panaszok nagy száma, és az ilyen panaszok elutasítása miatti fellebbezések által okozott 
igazgatási tehertől.  
 
A 2005-ben bevezetett módosítást megelőzően a kárt szenvedett felek a magyar jog szerint 
nem voltak kifejezetten jogosultak arra, hogy közvetlenül, vagyis a versenyhivatal 
határozatának előzetes megszerzése nélkül, bírósághoz forduljanak. A módosítások elismerik 
az EK-jog közvetlen érvényesülését és kifejezetten felhatalmazzák a bíróságokat arra, hogy a 
trösztellenes szabályos megsértésével kapcsolatban döntsenek és ezzel kapcsolatban 
határozatokat hozzanak. A Vt. módosításai részletes szabályokat iktattak be a trösztellenes jog 
közvetlen bírói érvényesítési eljárásainak szabályozására. Például, ha a versenyhivatal vagy 
egy közigazgatási fellebbviteli bíróság egy bizonyos ügyben megállapítja egy megállapodás 
vagy magatartás jogellenességét, a polgári bíróságot a határozatnak az a része valójában 
kötelezi. A polgári bíróságok ezen kívül kötelesek tájékoztatni a versenyhivatalt a panaszok 
benyújtásáról, hogy megkönnyítsék annak az igazságügyi eljárásokban a bíróság barátjaként 
(amicus curiae) történő megjelenését.  
 
 
Részletesebb szabályokat vezettek be az ágazati vizsgálatokhoz is. Sokkal egyértelműbb lett 
az ilyen vizsgálatok kezdeményezése és a követendő eljárás.  
 
A kötelezettségvállalási határozatok is bekerültek a Vt.-be. A versenyhivatal ezt a határozati 
formát csak azokban az esetekben alkalmazhatja, amikor a vizsgálat az EK-jogon alapul. Az 
volt a vélemény, hogy ezt a lehetőséget ki kell terjeszteni a nemzeti jogra.  
 
Az új módosítások bizonyos fokig hatással voltak a versenyhivatal vizsgálati jogköreire is. A 
Vt. egyik új rendelkezése szerint a számítástechnikai bűnüldözési eszközökkel megszerzett 
adathordozók fizikai biztonsági másolatai ugyanúgy minősítendők, mint bármely más adat, és 
ezért a versenyhivatal hozzáférhet ezekhez. A védettség is szabályozásra került a törvényben, 
az EK versenyjogának elvei alapján. 
 

Málta 
2005-ben nem voltak jogszabályi fejlemények Málta nemzeti jogrendjében. 
 

Hollandia 
A holland parlament 2004. december 7-én hagyta jóvá azt a törvényjavaslatot, amely a 
holland versenyhatóságot független közigazgatási hatósággá alakította át. 2005. július 1-jétől 
a holland versenyhatóság többé nem a Gazdasági Ügyek Minisztériumának ügynöksége, 
hanem saját igazgatóságot kapott, a független közigazgatási hatóság jogállásával együtt. A 
Holland Versenyhatóság igazgatósága három tagból áll. A versenytörvény legjelentősebb 
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módosítása az, hogy a gazdaságügyi miniszter többé nem rendelkezik jogkörrel ahhoz, hogy 
egyedi versenyjogi esetekben irányelveket adjon ki. A miniszter továbbra is felel viszont a 
versenypolitikáért, és adhat ki általános irányelveket a holland versenyhatóság számára. A 
módosító törvény (független közigazgatási hatóság) [Wet tot wijziging van de 
Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] előírja az Energiaszabályozási Hivatal 
(DTe) teljes beolvadását a holland versenyhatóságba. Az, hogy a független közigazgatási 
hatóság jogállását megszerezte, a holland versenyhivatal alkalmazottainak jogi helyzetére 
következményekkel nem jár. Ők továbbra is a Gazdasági Ügyek Minisztériumának 
alkalmazottai. 

 
Az új rendelkezések összefoglalója: 
 

Szankciók: 
Konkrét iránymutatások az építőipari bírságolásokhoz (holland nyelven elérhető a 
holland versenyhivatal weboldalán, a www.nmanet.nl címen) 

 
- Iránymutatások az útépítésben és az infrastruktúra-építési ágazatban mutatkozó 

egyes versenyellenes tevékenységekre vonatkozó bírságokról (GWW) – 2004. 
október 13.   

- Iránymutatások a gépészeti szerelés ágazatában mutatkozó egyes 
versenyellenes tevékenységekre vonatkozó bírságokról – 2005. április 21  

- Iránymutatások a lakás- és közműépítési ágazatban mutatkozó egyes 
versenyellenes tevékenységekre vonatkozó bírságokról – 2005. szeptember 1. 
(A lakás- és közműépítési ágazatban mutatkozó egyes versenyellenes 
tevékenységekre vonatkozó bírságokról szóló iránymutatások helyesbítése – 
2005. október 11.) 

- Iránymutatások a kábelekkel és huzalokkal kapcsolatos bírságokról – 2005. 
november 17.  

- Iránymutatások a zöldterületekkel kapcsolatos bírságokról – 2005. november 
24.  

- Iránymutatások a betontermékek (habarcs, betonból készült útburkoló kő, 
előregyártott betoncölöpök, beton padlóelemek) gyártásában mutatkozó egyes 
versenyellenes tevékenységekre vonatkozó bírságokról – 2005. november 24.  

 
Egyéb kérdések 

 
Iránymutatások az informátorok számára 
 
2005 decemberében a holland versenyhatóság iránymutatásokat adott ki az 
informátorok számára. Ezeknek az iránymutatásoknak a célja az, hogy azokat az 
egyéneket, akik információkkal rendelkeznek a versenytörvény esetleges 
megsértésével kapcsolatban, tájékoztassák az információknak a holland 
versenyhatósággal történő közlésével kapcsolatos lehetőségekről és feltételekről. 
Azáltal, hogy betekintést adnak abba, miként kezeli a holland versenyhatóság az 
informátorokat (és névtelenségüket), a holland versenyhatóság várakozásai szerint 
több informátor áll majd elő információkkal. Ez azért fontos, mert az egyének által 
biztosított információk döntő fontosságúak lehetnek a törvény által a 
versenyhatóságra rótt feladatok ellátásához. Ez új vizsgálatokhoz vezethet, vagy 
jobb betekintést adhat konkrét piaci ágazatokba. 
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Az iránymutatások egyik központi vonatkozása az a lehetőség, hogy az 
informátorok névtelenek maradhatnak. Abban az esetben, ha számára ismeretlen 
személyazonosságú személy áll elő információkkal, a holland versenyhatóság nem 
fog lépéseket tenni annak érdekében, hogy az egyén személyazonosságát kiderítse, 
ennek eredményeként pedig ez a személy biztos lehet abban, hogy 
személyazonosságát nem fogják felfedni. Ha azonban a holland versenyhatóság 
ismeri az informátor személyazonosságát, névtelensége nem garantálható, mert a 
bíróság elrendelheti az informátor személyazonosságának felfedését, ha az 
szükségesnek tűnik egy konkrét ügyben. 
 
Az informátorok számára készült iránymutatások különféle lehetőségeket 
határoznak meg az informátorok számára ahhoz, hogy információikat a holland 
versenyhatósághoz eljuttassák. Annak biztosítására, hogy az egyének valóban 
átadják a birtokukban lévő információkat, a holland versenyhatóság megállapodást 
kötött egy nemzeti kapcsolattartó ponttal a bűncselekmények névtelen bejelentése 
érdekében. Természetesen az egyének felhívhatják a holland versenyhatóság 
közvetlen tájékoztatási vonalát is, vagy küldhetnek e-mailt. Az információknak a 
holland versenyhatóságnak történő átadására szolgáló másik lehetőség az, ha egy 
közvetítőként működő harmadik személy segítségével járnak el. 
A legfontosabb mindenesetre az, hogy a holland versenyhatóság bátorítani 
szeretné az informátorokat arra, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot, ha úgy 
gondolják, hogy érdekes információ van a birtokukban.  

 

Ausztria 
Hosszadalmas és alapos előkészítő munka után a kartelltörvényhez és a módosított 
versenytörvényhez készült javaslatokat januárban bocsátották vitára, és a parlament júniusban 
fogadta azokat el (2005-ös kartelltörvény, BGBI 61/2005; a 2005-ben módosított 
versenytörvény, BGBI 62/2005). A két módosítás fő pontjait a közösségi jognak (az EKSZ 
81. és 82. cikkeinek) az osztrák jogba való átültetése, a bejelentési és a nyilvántartási rendszer 
eltörlése, engedékenységi politika bevezetése képezi, valamint megváltoznak egyes 
vonatkozások az összefonódások központosított ellenőrzésében (magasabb beavatkozási 
küszöbök, a bejelentés átadása a kartellbíróságtól a Szövetségi Versenyhatóságnak (BWB) és 
az együttműködő közös vállalkozások összefonódásainak központosított ellenőrzés alá 
vonása). 
 
A főbb új szabályok összefoglalása 
 
A 2006. január 1-jén hatályba lépett reform lényegi elemei: 

o A kartellek és az erőfölénnyel való visszaélések megtiltása, az EKSZ 81. és 82. 
cikkeinek megfelelően 

o A kartellek engedélyezési követelményének és a vertikális forgalmazási 
megállapodások bejelentési követelményének hatályon kívül helyezése és nem 
kötelező érvényű ajánlások a törvényi kivételrendszer érdekében létrejövő társulásokra 

o Az 1/2003/EK rendelettel összhangban lévő eljárások (különösen a megszüntetési 
határozatok és kötelezettségvállalások) 

o Jogi felhatalmazás engedékenységi politika elfogadására (l. a BWB kézikönyve 
weboldalán: www.bwb.gv.at) 
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o Az összefonódásokról szóló bejelentéseket a Kartellbíróság helyett a BWB-nek kell 
megküldeni 

o Számottevő a növekedés a bejelentési követelmény több küszöbértékénél 
o Az együttműködő közös vállalkozások az összefonódás-ellenőrzés hatálya alá 

kerülnek 
 

Lengyelország 
2005-ben nem voltak kulcsfontosságú változások a lengyel versenyjogban.  

 

Portugália 
 

A gépjármű-üzemanyagok piacának jogi keretrendszere – [Portaria 362/2005, 2005. április 4. és a 

2005. október 10-i 170/2005. sz. törvényerejű rendelet] 

A portugál Versenyhatóság által a kormány számára készített, a gépjármű-üzemanyagok 
piacának működéséről szóló ajánlás folytatásaképpen két jogi intézkedés kiadására került sor 
2005-ben, az e piacon folyó verseny elősegítésére.   
 
Ezek közül az első arra irányult, hogy a biztonsággal kapcsolatos szabályozások ne 
képezhessenek akadályt az új szereplők, különösen a hipermarketek belépése számára. 
Amellett, hogy versenyképesebb üzemanyagpiacot próbál biztosítani, előirányozza a 
fogyasztóvédelmet is. A rendelet a kiskereskedőket kötelezi arra, hogy árjegyzékeiket az 
országutak mentén nagy táblákon mutassák be, hogy a fogyasztók kiválaszthassák ellátójukat, 
mielőtt a töltőállomás területére lépnek.  
 
1/2005. sz. ajánlás – Gázipari ágazat 
 
A földgáz Portugáliában történő bevezetése új jogi keretrendszert tett szükségessé a telepítés 
biztonság normái, valamint a felügyeleti szervek létrehozása számára.  
 
A portugál Versenyhatóság a kormánynak azt az ajánlást tette, hogy vonja vissza az „Instituto 
Tecnológico de Gás” (ITG) számára adott jogot, amelynek értelmében a gázlétesítmények 
felügyelőjeként és hitelesítőjeként működhet. Mivel az ITG nonprofit közüzem, amelynek fő 
társult cégei gázipari vállalkozások, gázszállítói hitelesítőként végzett tevékenysége 
versenytorzulásokhoz vezethet.  
 
A portugál Versenyhatóság javasolta továbbá a különböző üzemeltetők e területtel 
kapcsolatos kötelezettségeinek, valamint az üzemeltetők és a fogyasztók közötti erős 
információs aszimmetriák csökkentésének további tisztázását .   

 
2/2005. sz. ajánlás – Mobiltelefon-szolgáltatások 

 
A portugál Versenyhatóság ajánlást nyújtott be a kormányhoz arról, hogy a mobil távközlési 
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások árait milyen formában és mely helyeken kellene 
bemutatni. Intézkedéseket javasol, amelyek meg fogják könnyíteni a fogyasztók számára a 
leghatékonyabb tarifa kiválasztását, illetve elősegítik a tarifák versenyét a mobil távközlési 
szolgáltatók között. 
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A tarifák összehasonlítása nagyon összetett dolog, és nagyszámú változó figyelembevételét 
teszi szükségessé. Ez még nehezebbé teszi az egyes fogyasztók számára a legalkalmasabb 
tarifa kiválasztását. A portugál Versenyhatóság ezért úgy döntött, hogy ajánlást nyújt be a 
kormánynak, amelyben azt javasolja, hogy fogadjon el egy olyan jogszabályt, amely 
valamennyi szolgáltatót arra kötelezné, hogy internetes honlapján helyezzen el egy 
szabványos díjszámító szimulátort. Ez a fogyasztókat képessé tenné arra, hogy kiszámítsák a 
havi kiadásokat és az egyes szolgáltatók díjtételeit, valamint összehasonlítsák az egyéb, 
hűségprogrammal és büntetésekkel kapcsolatos feltételeket. 
 
A Hatóság úgy véli, hogy ez az eszköz a fogyasztók számára biztosítja a „minimálköltség” 
opciót, azáltal, hogy képessé teszi őket a szolgáltatók által kínált különböző tarifák 
összehasonlítására, adott fogyasztási jellemzők alapján. Ez lehetővé teszi számukra, hogy az 
ár szempontjából legkedvezőbb módozatot válasszák. 
 
 
Összefoglaló az új rendelkezésekről: 
 
Az engedékenységi politikáról szóló törvényerejű rendelet tervezete 
 
Portugáliában jelenleg nincs engedékenységi politika. A portugál Versenyhatóság azonban 
benyújtott a kormánynak egy tervezetet, amely engedékenységi politikát alakítana ki, 
biztosítva az – akár vállalkozásokra, akár természetes személyekre/ egyénekre kiszabott – 
pénzbírságok alóli teljes mentesítést vagy azok csökkentését az olyan magatartások esetében, 
amelyekre a portugál versenytörvény (az EK-Szerződés 81. cikkéhez nagyon hasonló) 4. 
cikke vonatkozik. A javasolt rendszer csak az első két jelentkező vállalkozást segíti, és a 
bírság csökkentésére két szintet határoz meg – legfeljebb 50% és 50%-nál nagyobb mértékű 
csökkentés –, valamint tartalmazza a „további engedékenység” lehetőségét.  
 

Az 1/2003/EK rendelet hatályába tartozó eljárási szabályokról szóló törvényerejű rendelet 
tervezete 

A portugál Versenyhatóság benyújtotta kormánynak a nemzeti bíróságokkal folytatott 
együttműködésről szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet 15. cikkének teljes körű érvényesítését 
célzó javaslat tervezetét, mivel úgy véli, hogy a rendelet végrehajtását veszélyeztetné, ha 
nemzeti szinten nem lennének meg a megfelelő jogi eljárások. Ez a javaslat-tervezet azt 
célozza, hogy egyértelmű legyen az a keretrendszer, amelyben a Bizottság vagy a portugál 
Versenyhatóság az „amicus curiae” levelek által közölt információkat a nemzeti bíróságok 
felé továbbítja, illetve amelyben a nemzeti bíróságok e két szervezettől vélemény kérnek. 
Megállapítja továbbá a kommunikációs csatornát az EK-Szerződés 81. és 82 cikkére 
hivatkozó igazságügyi határozatoknak a Bizottsággal való közléséhez.  

Szlovénia 
2005-ben nem voltak jogszabályi fejlemények Szlovénia nemzeti jogrendjében. 

 

Szlovákia 
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Jogszabályi fejlemények 2005-ben nem voltak. A Hivatalnál jelenleg folyamatban van új 
iránymutatások kidolgozása a vizsgálatokkal, az engedékenységgel és a szankciókkal 
kapcsolatban. 
 

Finnország 
A parlament decemberben fogadott el egy törvénytervezetet a megvesztegetésekkel 
kapcsolatos kifizetésekről és a szankciókról, beleértve a verseny megsértéséért járó 
bírságokat, így azok többé nem vonhatók le az adóból, mivel ez a lehetőség elrettentő 
hatásukat aláássa. A törvény alkalmazására első ízben a 2006-os adóévben kerül sor 
(360/1968). 
 

Svédország 

Az új rendelkezések összefoglalója: 

• Vizsgálatok: 
A versenytörvény 48. cikkének módosítása: a Stockholmi Városi Bíróság döntése szerint a 
vizsgálatok kiterjedhetnek a vizsgálat tárgyát képező vállalkozás igazgatósági tagjainak és 
alkalmazottainak lakására és más, általuk használt ingatlanokra (2005:598. sz. törvény) 

 
• Szankciók: 
A versenytörvény 33. cikkének módosítása: kártérítéshez való jog, ha a kárt olyan 
vállalkozások okozták, amelyek – szándékosan vagy hanyagságból – megsértették a 
versenytörvényt, vagy az EK-Szerződés 81. vagy 82. cikkét (2005:598. sz. törvény). 

 

Egyesült Királyság 
 
2005-ben nem voltak jogszabályi fejlemények az Egyesült Királyság nemzeti jogrendjében. 
 
 
1.2. Uniós versenyszabályok érvényesítése nemzeti versenyhatóságok révén 
 
A tagállamok a következő határozatokról tettek bejelentést:  
    

Belgium 
 
Összefoglalók ügyekről  
 
Erőfölénnyel való visszaélés 
 
2005. november 30-án a belga Versenytanács erőfölénnyel való visszaélés vizsgálatára 
kezdeményezett eljárás végén olyan határozatot hozott, amelyben elfogadja a Coca-Cola 
Entreprises Belgium (CCEB) vállalkozás által javasolt kötelezettségvállalásokat. A határozat 
az Európai Bizottság által 2005. június 22-én hozott határozatot (COMP/39.116. sz. ügy) 
egészíti ki, figyelembe véve azt a tényt, hogy az ellenvetések eltérőek voltak. A termékpiacra 
ugyanazt a definíciót használták.  
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Mivel a belga jogban nincs kifejezett rendelkezés a kötelezettségvállalások elfogadásának 
lehetőségéről, a Versenytanács határozatát az 1/2003/EK rendelet 45. cikkére alapozta, amely 
megállapítja, hogy a rendelet teljes egészében (így az 5. cikket is beleértve) kötelező érvényű 
és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.  
 
A felkínált kötelezettségvállalásokat a versenyhatóság értékelte és továbbfejlesztette. Ezeket 
véleményezésre megküldték a piac vezető szolgáltatóinak. A határozat –az 1/2003/EK 
rendelet 13. preambulumbekezdésének logikáját alkalmazva – megállapítja, hogy a CCEM 
által adott kötelezettségvállalások elegendőek a Versenytanács aggályainak eloszlatására és 
megfelelő választ adnak a felhozott ellenvetésekre, anélkül, hogy szükség lenne rá annak 
megállapításához, vajon fennállt-e vagy még mindig fennáll-e jogsértés. A 
kötelezettségvállalások elő fogják segíteni azt, hogy a szénsavas üdítők belga piacán 
erősödjön a verseny. A CCEB kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi ügyfelével szemben 
azonos helyzetben azonos feltételeket alkalmaz. A megkülönböztetésmentességi elv képezi 
mindezen kötelezettségvállalások, valamint a CCEB kereskedelmi és működési politikájának 
alapját. 
 
A határozat, mivel a megadott határidőn belül ellene fellebbezés nem érkezett be, jogerőssé vált.  
 
Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
2005. július 29-én a belga Versenytanács panaszra reagálva saját kezdeményezésére indított, a 
„Corps des Rapporteurs” által elvégzett vizsgálati folyamat végén határozatot hozott a belga 
profi futball-liga (Ligue belge de football professionnel – LBV) továbbközvetítési jogaival 
kapcsolatban, a belga futballbajnokság első és második osztályának a 2005-2006., 2006-2007. 
és 2007-2008. évi idényekre vonatkozóan. 2005. május 9-én az LBV, az első és második 
osztályba tartozó futballklubok nevében, minden ilyen jogot a Belgacom Skynetnek adott ki.  
 
A futball-klubok részéről továbbközvetítési jogaik ilyen együttes eladása olyan megállapodást 
jelentett, amelynek jogszerűségét a 81. cikk figyelembevételével kellett megvizsgálni. A 81. 
cikk azért volt alkalmazható, mert teljesültek a kereskedelemre gyakorolt hatásra vonatkozó 
iránymutatásokat tartalmazó bizottsági közleményben foglalt kritériumok.  
 
A Versenytanács úgy vélte, hogy az EKSZ 81. cikkével nem volt ellentétes az, hogy az LBV 
az összes televíziós továbbközvetítési jogot átadta a Belgacom Skynetnek. A Tanács 
figyelembe vette többek között azt a tényt, hogy a Belgacom – a korábbi hazai távközlési 
szolgáltató – új belépő a fizetős televíziós szolgáltatások piacán, amelyet ezt megelőzően más 
csatornák uraltak.  
 
A Versenytanácsnak ezzel a határozatával szemben a Brüsszeli Fellebbviteli Hatóságnál 
fellebbezést nyújtottak be. A bíróság ítélete 2006 második felében várható. 
 
A 81/82. cikkek alkalmazásával a nemzeti versenyhatóságok által hozott határozatok 

listája: 

• 2005. július 29-i 2005-I/O-40 sz. határozat: a belga futball-bajnokság 
továbbközvetítési jogainak összetett értékesítése (LBV).  

 
- A határozat teljes szövege (csak holland nyelven): 
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- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (44947. o. – 44957. o.) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, 28. o., a Versenytanács 

weboldalán, amelynek címe: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- A sajtóközlemény szövege (francia nyelven):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- A sajtóközlemény szövege (holland nyelven):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- A sajtóközlemény szövege (francia nyelven):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• A 2005. november 30-i 2005-I/O-52. sz. határozat: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- A határozat teljes szövege (csak francia nyelven):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (55371. o. –  55386. o.) 
- A Versenytanács friss határozatai a Tanács weboldalán érhetők el, amelynek 

címe: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- A sajtóközlemény szövege (holland nyelven):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• a 2005. december 21-i 2005-P/K-58 sz. határozat: G. Delandes Diffusion / Federauto 
(még nem tették közzé) 

- A határozat teljes szövege (csak francia nyelven):  
- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (10503. o. – 10506. o.) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005., 4. 
szám, 94. o. 
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf  

Cseh Köztársaság 
2005-ben a Hivatal a következő két határozatot hozta az EK-Szerződés 82. cikkének 
alkalmazásában: 
 
Erőfölénnyel való visszaélés az Állami Erdészeti Vállalat részéről 
 
2005-ben vizsgálatot kezdeményeztek a versenytörvény és az EKSZ 82. cikkének a Lesy 
České republiky, s.p. (a Cseh Köztársaság Erdői, a továbbiakban: LCR) állami vállalkozás 
által történő lehetséges megsértése tekintetében. Az LCR megszüntette szállítóival az 
erdészeti munkák végzésére vonatkozó szerződéses kapcsolatait, oly módon, hogy néhány 
szerződést érvénytelennek nyilvánított, és azt követelte, hogy térjenek át az egyedi 
megrendeléseken alapuló rendszerre.  
 
A Versenyvédelmi Hivatal megállapította, hogy az LCR erőfölénnyel rendelkezik az 
erdőnevelésben, az erdők kitermelésében és a nyersfa piacán. Megállapította, hogy az LCR 

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
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
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tényleges károkat okozott szerződéses partnereinek, az erdészeti tevékenység ideiglenes 
megszakítása, valamint az LCR-rel való további együttműködési lehetőségek 
bizonytalanságából eredő nem-anyagi kár révén, ami sérelmes volt az érintett vállalkozások 
által már elvégzett beruházások számára. 
 
Az LCR a Hivatalnak intézkedések és kötelezettségvállalások elfogadását javasolta, 
amelyekről a Versenyvédelmi Hivatal megállapította, hogy azok az LCR tevékenységei által a 
szerződéses partnereire gyakorolt további lehetséges negatív hatásokat kiküszöbölnék. A 
Hivatal olyan határozatot fogadott el, amely szerint az LCR-t kötelezte arra, hogy korábbi 
szerződéses kapcsolatait visszaállítsa. Ezenkívül az LCR kötelességévé tették, hogy az 
erdőnevelési és kitermelési tevékenység komplex ellátásához összes szerződéses partnerének 
kiválasztását kizárólag átlátható és megkülönböztetésmentes pályázatok alapján végezze el, 
amelyek elveit a Hivatallal tárgyalták meg. A Hivatal a törvénynek megfelelően a vizsgálatot 
beszüntette, azon az alapon, hogy a kérdéses tevékenység nem eredményezett lényeges 
versenytorzulást. Az LCR a fent említett orvosló intézkedéseket betartotta. 
 
 
Erőfölénnyel való visszaélés távközlési szolgáltató részéről 
 
A hazai távközlési szolgáltató, a ČESKÝ TELECOM, a.s. (a továbbiakban: ČTc.) 2002 óta 
kínált a háztartásoknak és kisvállalkozóknak szánt díjcsomagokat, amelyek a havi fix díjon 
belül hívás-jóváírásokat vagy ingyenes perceket tartalmaztak. A ČTc részéről az erőfölénnyel 
való visszaélés abban állt, hogy összekapcsolt szolgáltatásokat, vagyis havi fix díjat kínált 
olyan piacokon, ahol lényeges erőfölénnyel rendelkezik, olyan szolgáltatásokkal együtt, 
amelyeket a fent említett piacokon kínált, ahol a versenykörnyezet folyamatosan változik. A 
ČTc ügyfelei, amikor megvásároltak egy hívás-jóváírást vagy ingyenes perceket tartalmazó 
díjcsomagot, egyes hívásokat „ingyen” kaptak. Abban az esetben, ha az ügyfél kevesebbet 
telefonált, mint amennyit a hívás-jóváírás vagy az ingyenes percek kitettek, akkor is a teljes 
havi díjat kellett fizetnie, és a fizetett összeg nem tükrözte azt a tényt, hogy a hívás-jóváírást 
(az ingyenes perceket) nem használta ki teljes mértékben. A kérdéses díjcsomagok felépítése 
nem tette lehetővé, hogy a fizetést le lehessen bontani a hívási díjakra és a telefonvonal bérleti 
díjára. Az ügyfelek ezért kevésbé akartak más szolgáltatókon keresztül telefonálni, mivel nem 
akartak elveszíteni olyasvalamit, amit a havi fix díj ellenében „ingyen” kaptak. A ČTc 
ügyfeleit nem tájékoztatták arról, mikor kell felhasználniuk ingyenes perceiket vagy hívás-
jóváírásaikat. Az ügyfelek a költségek alapján sem tudták elvégezni a többi távközlési 
szolgáltató által kínált szolgáltatásokkal való összehasonlítást, mivel a díjfeltételek nem 
voltak átláthatóak.  
 

Kárt azonban elsődlegesen a ČTc versenytársai szenvedtek, mivel csak jelentéktelen 
mértékben versenyezhettek vele. Ez akadályozta az egészséges versenykörnyezet kialakulását, 
amiből végső soron a fogyasztók húzhattak volna hasznot. Az eljárás folyamán bizonyítást 
nyert, hogy a hazai vállalkozás magatartása a közös piacon folyó verseny szerkezetére és az 
Európai Közösség tagállamai közötti kereskedelemre egyaránt kedvezőtlen hatást gyakorolt. 
Az EKSZ 82. cikkének megsértéséért a ČTc-re 205 000 000 CZK (mintegy 7,5 millió EUR) 
bírságot vetettek ki.  

 

Dánia 
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Erőfölénnyel való visszaélés 
 
A TV2 díjai és feltételei a TV-reklámokra 
 
A Versenytanács megállapította, hogy a TV2 árengedmény-rendszerének egyes részei a 
Szerződés 82. cikkének és a dán versenytörvény 11. szakasza (1) bekezdésének megsértését 
jelentik. Az érintett piac a dániai tv-reklámok piaca. Az állami tulajdonban lévő, országos 
TV2 tévétársaság erőfölényben van ezen a piacon, ahol piaci részaránya 50% felett volt a 
2001-2005 közötti időszakban. A földrajzi piac Dánia.  
 
Mivel a TV2 a tv-piacnak csaknem 100%-át lefedezi és a nézőközönségen belüli aránya 
magas, azok a hirdetők, akik országos, nagy lefedezettségű tv-hirdetési kampányt kívánnak 
indítani, tv-reklámokra szóló költségvetésüket többnyire a TV2-nél kell elkölteniük. 
Valójában a tv-reklámok piacán folyó verseny alapvetően a hirdetők tv-reklámra fordítható 
költségvetésének jelentéktelen részéért folyik. Amikor a hirdetőkkel az éves 
megállapodásokat megköti, a TV2 éves visszatérítést kínál fel, amelynek mértéke a hirdető 
éves költségvetésétől függ. A TV2 éves visszatérítése progresszív, utólagos visszatérítés, 
több, volumenhez kötött küszöbértékkel. Százalékos aránya 4,7% és 19,7% között van. 
 
A visszatérítési rendszer hatásairól gazdasági elemzés készült. Megállapították, hogy a TV2 
éves visszatérítése lehetővé tette a TV2 számára, hogy a hirdető éves költségvetésének első 
részére magas díjakat, míg a hirdető költségvetésének jelentéktelen részére alacsony díjakat 
számítson fel. A TV2 által a piacon elfoglalt helyből és abból a tényből következően, hogy a 
verseny főként a hirdetők televíziós reklámkampányra fordítható költségvetésén belül egy 
jelentéktelen rész kihelyezéséért folyik, a TV2 éves visszatérítése kizáró hatást gyakorolhatott 
a piacon. A TV2-t utasították, hogy szüntesse meg a visszatérítési rendszert. Az ügy a TV2-től 
érkezett bejelentésre alapult.  
 
Erőfölénnyel való visszaélést megvalósító árpolitika az Elsamnál 
 
A Versenytanács úgy határozott, hogy az Elsam energiaipari vállalkozás visszaélt 
erőfölényével a villamos energia nagykereskedelmi (azonnali és tőzsdén kívüli) piacán. Az 
Elsam dán energiaipari vállalkozás, amely áramtermeléssel és -értékesítéssel foglalkozik, 
nagykereskedelmi szinten. Az erőfölénnyel való visszaélés a Nord Pool nagykereskedelmi 
piacán, az áram túlzottan magas áraival valósult meg, vö. EKSZ 82. cikk, (1) bekezdés, a) 
pont. A földrajzi piac Dánia nyugati része.  
 
A Versenytanács úgy vélte, hogy a 2003. július 1. – 2004. december 31. közötti időszakban az 
Elsam összesen 900 órás időszak során élt vissza erőfölényével, azáltal, hogy túlzottan magas 
árakon tett vételi ajánlatot áramszállításra a Nord Poolnak. A Versenytanács úgy vélte, hogy 
az Elsam árazási magatartása a fogyasztók (magánfogyasztók és vállalkozások) számára 25 
millió euro összegű veszteséget eredményezett. A nagykereskedelmi árampiac sajátos 
körülményeire való tekintettel a Versenytanácsnak azt a szokatlan lépést kellett megtennie, 
hogy elrendelte az Elsam számára egy bizonyos árazási rendszer betartását az Elsam által a 
Nord Poolnak benyújtott vételi ajánlatoknál. Az árazási rendszer bizonyos képletek 
használatát írja elő. Ez korlátot jelent azokra az árakra, amelyeket az Elsam a Nord Pool 
azonnali piacára benyújthat.  

Megállapodások és összehangolt magatartások 
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A Carlsberg szabványos szerződése a HoReCa-ágazatban 
 
2005 októberében a dán Versenytanács olyan határozatot fogadott el, amely a Carlsbergnek 
dán szállodákkal, éttermekkel és kávéházakkal között sörszállítási megállapodásaival 
kapcsolatos kötelezettségvállalásait jogilag kötelező erejűvé teszi. Előzetes értékelésében a 
dán Versenyhatóság azt állapította meg, hogy a kizárólagossági követelményekkel 
kapcsolatban a Carlsberg sörszállításainál bizonyos üzleti magatartások aggályosak a dán 
versenytörvény 6. szakasza/ az EKSZ 81. cikke, valamint a dán versenytörvény 11. szakasza/ 
az EKSZ 82. cikke szerint. Az azonosított, versennyel kapcsolatos aggályok orvoslása 
érdekében a Carlsberg felajánlotta, hogy bizonyos kötelezettségvállalásokhoz tartja magát. A 
versenyhatóság megállapította, hogy a Carlsberg kötelezettségvállalásai a fent említett 
versennyel kapcsolatos aggályoknak megfelelnek. 
 
A dán versenyhatóság a Carlsberg magatartását a következő területeken vizsgálta: 1) a 
berendezés kizárólagossága és 2) az árusítóhely kizárólagossága. Az érintett termékpiac a 
márkás sör értékesítése a horeca-ágazatnak (vendéglátás). A földrajzi piac Dánia. A horeca-
ágazaton belüli mintegy 70%-os piaci részarányával a Carlsberg erőfölénnyel rendelkezett az 
érintett piacon.  
 
A Carlsberg kötelezettségvállalásai csökkentették a felmondási időt létesítési és 
együttműködési megállapodásainál. A Carlsberg olyan kötelezettségvállalást is tett, amely egy 
második söröshordó beszerelését is lehetővé teszi a bárpultokba. A kötelezettségvállalások 
továbbá lehetőséget teremtenek az árusítóhely tulajdonosa számára, hogy a meglévő, sörrel 
kapcsolatos berendezéseket a Carlsbergtől szabott áron megvásárolja. Ezenkívül a Carlsberg 
különféle kötelezettségvállalásokat tett a más szállítóra való átállás joga, a szponzorálási 
megállapodások átfogó használata, stb. tekintetében.  
 

A 81/82. cikk értelmében hozott határozatok listája 
 
A Versenytanács 2005. február 23-i ülése 
Post Danmark  
Kötelezettségvállalási határozat a 82. cikk szerinti 2004-es határozat nyomán 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
A Versenytanács 2005. április 27-i ülése 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog  82. cikk 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
A Versenytanács 2005. június 22-i ülése 
DBC Medier   82. cikk 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film 81-82. cikk – kötelezettségvállalások 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
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/
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A Versenytanács 2005. október 26-i ülése 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  81-82. cikk – kötelezettségvállalások 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
A Versenytanács 2005. november 30-i ülése 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser 82. cikk 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde 81. cikk 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
A Versenytanács 2005. december 21-i ülése 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 81-82. cikk – kötelezettségvállalások 
Angol sajtóközlemény:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser 82. cikk 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Németország 

E.ON Ruhrgas 

A Szövetségi Kartellhivatal megtiltotta, hogy az E.ON Ruhrgas AG hosszú távú gázellátási 
szerződéseket kössön. Azzal a magatartásával, mely arra irányult, hogy hosszú távra magához 
kösse regionális és helyi gázfogyasztóinak nagy részét, megkövetelve tőlük, hogy ellátásuk 
több mint 80%-át tőle szerezzék be, az E.ON Ruhrgas AG megsérti az európai és a német 
versenyjogot (az EKSZ 81., 82. cikkei, a GWB 1. szakasza). A forgalmazók lekötése hosszú 
távú szállítási szerződésekkel kizáró hatással jár, mivel megakadályozza, hogy újak lépjenek a 
piacra és a harmadik félként szereplő szállítókat évekre megfosztja a szállítási lehetőségektől. 
A határozat ellen a Düsseldorfi Felsőbb Regionális Bíróságnál fellebbeztek. Ugyanakkor a 
vállalkozás a közvetlen végrehajthatóság megsemmisítését kérte. 
 
Sajtóközlemények: 

2006.01.17. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
2005.12.13. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
2005.09.27., 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
2005.04.06., 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
2005.01.28., 

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/
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
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http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

Határozat (németül): 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

A Szövetségi Kartellhivatal az EDEKA Zentrale AG & Co. KG tulajdonszerzését az 
ALIDIS/Agenor beszerzési és forgalmazási szövetkezetben megvizsgálta mind az 
összefonódások ellenőrzésére vonatkozó szabályok szempontjából, mind az EKSZ 81. cikk 
szempontjából megvizsgálta. Úgy vélte, hogy az EKSZ 81. cikkének (3) bekezdésében foglalt 
feltételek teljesültek. A vizsgálatot azzal kapcsolatban végezték el, hogy az EDEKA 
csemegelánc felvásárolta a SPAR Handels AG-t és a Michael Schels & Sohn GmbH & Co. 
OHG-t. Az EDEKA a jövőben a szövetkezetet az ITM Entreprises S.A:-val és a Centros 
Comerciales Ceco S.A.-val (EROSKI) közösen működteti.  
 
Sajtóközlemény, 2005.8.29.: 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
A panaszokra reagálva a Szövetségi Kartellhivatal megtiltotta a Deutsche Post AG számára, 
hogy a rivális kis- és közepes méretű postai szolgáltatókat akadályozza vagy diszkriminálja a 
„postai előkészítés” területén, és elrendelte a határozat azonnali végrehajtását. A Deutsche 
Post mind a határozattal, mind az azonnali végrehajtás elrendelése ellen fellebbezett. A 
Düsseldorfi Felsőbb Regionális Bíróság jóváhagyta az azonnali végrehajtás elrendelését. Ítélet 
a fő kérdésben még nem született.  
 
A postai előkészítési szolgáltatások főként a levelek begyűjtését és előválogatását, valamint a 
100 grammnál kisebb súlyú levelek bejuttatását jelenti a Deutsche Post válogatóközpontjaiba. 
 
A Deutsche Post jelenleg 3 és 21% közötti árengedményeket ad az ilyen szolgáltatásokra saját 
nagy ügyfeleinek, de a PostCon Deutschlandnak is, amely bejegyzett szövetkezet. Ezzel az 
árengedménnyel azonban a Deutsche Post versenytársait (akiket „konszolidálóknak” 
neveznek) megakadályozza abban, hogy belépjenek a levelek begyűjtésének, 
előválogatásának és betáplálásának piacára. A kis- és középvállalkozások rendszerint nem 
generálnak annyi küldeményt, ami a Deutsche Post által előírt minimális mennyiségeknek 
megfelelnének ahhoz, hogy a fenti árengedményekben részesülhessenek. Ezek a 
vállalkozások csak az ilyen konszolidálók tevékenysége révén képesek arra, hogy postázási 
költségeiket csökkentsék. 
 
Amikor az ügyet megvizsgálta, a Szövetségi Kartellhivatal arra a megállapításra jutott, hogy a 
Deutsche Postnak ez a magatartása sérti a német és az európai versenyjogot (az EKSZ 82. 
cikkét). Egy párhuzamos eljárásban, az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy a német 
postatörvény megsérti az uniós jogot. 
 
Sajtóközlemények: 
2005.04.13., 

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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http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
2005.02.14., 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
2004.11.03., 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Lottótársaságok  
A német Kartellhivatal véleménye szerint az a terv, hogy három lottótársaság közösen 
többségi részesedést szerezzen egy kereskedelmi lottóárusító cégben, amely az interneten 
kínál lottózási és sportfogadási lehetőséget, a versennyel kapcsolatban aggályokat vet fel, 
mind az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó szabályok, mind a GWB 1. cikke és az 
EKSZ 81. cikke tekintetében. Az érintett felek elálltak a projekttől. 
 
Ipari biztosítás 
2005-ben a Szövetségi Kartellhivatal összesen mintegy 150 millió EUR összegű bírságot 
szabott ki, tíz magántulajdonban lévő, illetve hét állami biztosítótársaságra és érintett 
vezetőire. A versenyjog (az EKSZ 81. cikkének) megsértése az egész országra és több 
iparágra kiterjedő hatással járt, különösen az ipari ingatlanok biztosításának ágazatában (tűz, 
közvetett károk, EK és összkockázati biztosítások, műszaki biztosítások), valamint a szállítási 
biztosításban és az épületbiztosítási/monopolbiztosítási ágazatban. A Szövetségi 
Kartellhivatal megállapításai szerint 1999 közepén a vonatkozó biztosítók megállapodtak 
arról, hogy véget vetnek az akkori, a díjak és a feltételek terén folyó intenzív versenynek, és 
ily módon fordulatot váltanak ki a piacon. A kartell a Német Biztosítási Egyesület (GDV) 
Ipari Ingatlanbiztosítási Különbizottságában (FIS) képviselt társaságok igazgatói által 
megkötött, a szerződések megújításával kapcsolatos jövőbeli versenymagatartásukat irányító 
elvekről szóló megállapodáson alapult (az ún. „FIS-elvek"). A FIS-elveket később 
módosították, hogy a mindenkori piaci feltételeket figyelembe vegyék, ami lehetővé teszi a 
díjnövelések, a kötvénytulajdonosok által fizetendő többletek egységes szintjének, valamint a 
szerződéses feltételek más változásainak érvényesítését. Ezt egy becsületbeli megállapodás 
biztosította, amely szerint a társaságok a szerződések megújításakor nem gátolják 
versenytársaik díjmódosításait azáltal, hogy maguk is kedvező ajánlatot tesznek, és egy adott 
minimumdíjnál kevesebbet az új ügyfeleknél nem számítanak fel. A közlekedési biztosítás 
területén a becsületbeli megállapodásban részt vevő felek legalábbis 2001-től olyan 
egyetértésre jutottak, hogy a kötvénytulajdonosokra díjemeléseket és a feltételek módosítását 
kényszerítik rá, és amikor így járnak el, nem ígérnek egymás alá, illetve nem akadályozzák 
egymást (a megállapodás elve: „tiszteletben tartani egymás elsőbbségét”). A bírságokat 
kiszabó határozatok még nem véglegesek, mivel az érintett felek fellebbezést nyújtottak be 
ellenük. A fellebbezésekkel most foglalkozik a düsseldorfi Felsőfokú Regionális Bíróság. 
 
Sajtóközlemények: 
2005.09.15. 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
2005.03.23 

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
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
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Észtország 

A 81-82. cikkek szerinti határozatok 2005-ben 
2005. május 5-i 24-L. sz. határozat (82. cikk).  
Az Estonian Air állítólag erőfölénnyel való visszaélést követett el, amikor eltérő árazási 
feltételeket alkalmazott a független utazási irodákkal szemben és saját lakossági 
kirendeltségeinél. Az észt Versenytestület úgy vélte, hogy az erőfölénnyel való visszaélés 
nem valósult meg.  
 
A határozat nyilvános változata megtalálható észt nyelven a következő címen (AS Atlas 
Reisibüroo/AS Estonian Air): 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf 
 

Görögország 
A 81–82. cikkek szerinti 277/2005. és 284/2005. sz. határozatok 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Érintett vállalkozások 
a) Görög Szupermarketek Egyesülete („SESME”) 
b) A következő, Görögországban működő szupermarketek: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA és TROFINO SA  
 
Állítólagos jogsértés: 

 
A SESME ügyvezető igazgatósága valamennyi, a SESME-hez tartozó szupermarketben 
egységesen kívánta alkalmazni azt a listát, amely egyoldalúan megállapított, minden szállító 
által, valamennyi SESME-tag vonatkozásában alkalmazandó árkedvezményeket tartalmazott. 
A legnagyobb görög szupermarketek (amelyek közül néhány tagja a SESME ügyvezető 
igazgatóságának is) ezen kívül két, 2004 februárjában , illetve áprilisában szervezett 
megbeszélésen vettek részt. Ezeknek a megbeszéléseknek az volt a céljuk, hogy 
megállapodjanak a nagy multinacionális szupermarketek (éspedig a Carrefour), illetve a nagy 
multinacionális diszkontáruházak (éspedig a Lidl és a Plus) által támasztott versennyel való 
lépéstartásról. 
 
Jogi értékelés  
 
A Hellén Versenybizottság azt az álláspontot képviselte, hogy a SESME által kiadott ajánlás – 
amely fix összegű árengedményt állapított meg minden egyes szállítóra – a minimálárak 
megállapítására vonatkozó döntéssel volt egyenértékű. Emellett a Hellén Versenybizottság 
megállapította, hogy a hét kiskereskedelmi vállalkozás megbeszélései együttműködéshez 
vezettek a résztvevők között, olyan közös politika alkalmazása tárgyában, amely az érintett 
piacon a verseny torzítását és korlátozását tűzte ki célul. 

 
Határozat 
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
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A Hellén Versenybizottság a 277/2005 sz. határozatban megállapította, hogy a SESME 
ajánlása a 703/1977. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdésébe és az EKSZ 81. cikkének (1) 
bekezdésébe ütközik. A 284/2005. sz. kiegészítő határozatban azt is megállapította, hogy a két 
megbeszélés résztvevői között összehangolt magatartás, ezáltal pedig a 703/1977. sz. törvény 
1. cikke (1) bekezdésének és az EKSZ 81. cikke (1) bekezdésének megsértése állt fenn Ennek 
eredményeként a Hellén Versenybizottság a következő bírságokat szabta ki:  
 
- SESME  15 000 000 EUR(vagyis a SESME tagjainak összesített forgalmához képest 0,28%) 
- ATLANTIC SA   430 080 EUR 
- Veropoulos SA  500 713 EUR 
- Massoutis SA     347 784 EUR 
- METRO SA        338 201 EUR 
- Sklavenitis SA    611 844 EUR 
- TROFINO SA      6 000 EUR 
- Vassilopoulos SA  721 240 EUR 
 

Spanyolország 
 
Erőfölénnyel való visszaélés 
 
E-S ASEMPRE kontra CORREOS  
 
2002. január 21-én, az ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) panaszt nyújtott be a 
Versenyszolgálatnál a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS (CORREOS) 
ellen, azt állítva, hogy megsértette a versenytörvény 6. cikkét és az EKSZ 82. cikkét. A 
kérelmező panasza az volt, hogy a CORREOS nagy ügyfelekkel szerződéseket kötött postai 
szolgáltatások biztosításáról, versenyben más piaci szereplőkkel és a törvény által a 
CORREOS számára biztosítottak terén, és felfaló árazási politikát alkalmazott, 
kereszttámogatásai révén. 

 
A vizsgálat során az anyagot két ügyre osztották, mivel a költségelszámolási rendszerről nem 
lehetett adatokat szerezni, mert akkor nem állt rendelkezésre. 
 
Az első anyag bírságra vonatkozó határozattal zárult. 2004. szeptember 15-én a 
Versenybíróság 608/04. sz. ítélete megállapította, hogy a CORREOS megsértette a 
versenytörvény 6. cikkét és az EKSZ 82. cikkét azáltal hogy visszaélt erőfölényével a 
szabályozott postai szolgáltatások piacán, amikor kizárólagos szerződéseket kötött, nagy 
visszatérítésekkel a törvény által a CORREOS számára lefoglalt és más, nem szabályozott 
postai szolgáltatások közös biztosítása esetén. A Bíróság elrendelte, hogy a CORREOS 15 
millió eurós bírságot fizessen és szüntesse be ezeket a magatartásokat. 
 
A második anyagot 2005 szeptemberében zárták le, kötelezettségvállalásokról szóló 
határozattal. Ebben az esetben az állítólagos jogsértéseket a CORREOS és olyan jogalanyok 
között fedezték fel, mint a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos bankok, és abban álltak, hogy 
tisztességtelen árkedvezményeket adtak és a nagy ügyfelek számára a felfaló árazás 
gyakorlatával éltek.  
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A piacot a liberalizált postai szolgáltatások és a nem lefoglalt egyetemes postai szolgáltatások 
piacaként és a lefoglalt egyetemes postai szolgáltatások piacaként határozták meg, mindkét 
esetben spanyol területen. A kötelezettségvállalásról szóló határozat megállapítja a 
feltételeket annak biztosításához, hogy a kedvezményes árak mindig fedezzék a költségeket.   
 
(További információkért kérjük, nézze meg: “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 
 
A GRUPO GAS NATURAL (GGN) integrált földgázipari vállalkozás, amely erőfölénnyel 
rendelkezik a spanyol földgáz-piacokon. 2001 júniusában két leányvállalata, a GNC és az 
ENAGAS szerződést írt alá, amely bizonyos újragázosítási kapacitást a GNC, a GGN ellátási 
fiókvállalata számára tartott fenn.  
 
A spanyol Versenybíróság állásfoglalást fogadott el, megállapítva, hogy a GRUPO GAS 
NATURAL (GGN) megsértette a spanyol versenytörvény 6. cikkét és az EKSZ 82. cikkét. A 
bíróság úgy vélte, hogy a GGN visszaélt a spanyol földgázpiacokon – ezen belül a földgáz 
Spanyolországba történő behozatalát szolgáló földgáz-alaphálózat piacán – meglévő 
erőfölényével, amikor szerződésben fenntartott bizonyos újragázosítási kapacitást a GNC 
számára. Megállapította, hogy az újragázosítási kapacitás fenntartása a GNC számára 
hátrányos megkülönböztetéssel ér fel a rendszer egyéb szereplővel szemben és eltérő 
feltételek kiszabását jelenti, más üzletfelekkel folytatott azonos ügyletekhez képest, ami 
azokat a Szerződés 82. cikkének c) pontja szerinti versenyhátrányba juttatja. Az ENAGAS a 
tulajdonosa a földgázzal kapcsolatos alapvető hálózatban a létesítmények többségének, ezen 
belül az újragázosítási üzemeknek. Jogi szempontból köteles hozzáférést biztosítani ezekhez 
az üzemekhez a rendszer valamennyi szereplője számára, amelynek során a kérelmekkel 
beérkezésük sorrendjében kell foglalkoznia. A Bíróság 8 millió eurós bírságot szabott ki a 
GRUPO GAS NATURAL-ra. 

 
(További információkért kérjük, nézze meg az 580/04. számú ügyet, GAS NATURAL, 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm 
 
A 81/82. cikk értelmében a Versenyszolgálat és a Versenybíróság által 2005-ben hozott 
határozatok teljes listája: 
 
• E-S ASEMPRE kontra 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 (eljárás nem indokolt). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (per vagy eljárás nem 
indokolt). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (per vagy eljárás nem indokolt). 
• COCA - COLA (per vagy eljárás nem indokolt; l. COMP IV/ 39.116 is). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; 580/04. számú ügy, GAS 
NATURAL). 
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Franciaország 
 
Erőfölénnyel való visszaélés 
 
2005. március 17-i 05-D-12 határozat  
A „20 Minutes” és a „Métro” társaságok, amelyek ingyenesen terjesztett és kizárólag a 
reklámból finanszírozott, általános információkat tartalmazó napilapokat adnak ki, panaszt 
tettek a Versenytanácsnál, mivel az EUROPQN egyesület (amely a nagy országos napilapokat 
fogja össze) elutasította, hogy kiadványaikat szerepeltesse az országos napilapok 
olvasottságának mértékéről készülő tanulmányában.  
 
Azzal érveltek, hogy ez az elutasítás, amellyel lényegében megtagadták tőlük a szokásos 
versenyfeltételek szerinti hozzáférést a reklámpiachoz, részben a növekedésük lelassítását 
célzó megegyezésből, részben erőfölénnyel való visszaélésből ered. Panaszukhoz csatolták az 
ideiglenes mentesség iránti kérelmüket.  
 
A 20 minutes és a Métro ideiglenes mentesség iránti kérelmeinek megvitatásával foglalkozó 
megbeszélésen az EUROPQN a felmerült, versennyel kapcsolatos aggályokra szabott 
kötelezettségvállalásokat javasolt. 
Ezeket a tényeket figyelembe véve, és miután érdekelt harmadik felektől észrevételek 
érkeztek be, a Tanács úgy vélte, hogy a felvetett versenyproblémára az EUROPQN által 
felajánlott kötelezettségvállalások kielégítő megoldást biztosítanak. Következésképpen a 
kötelezettségvállalások elfogadásáról hozott határozatot és az ügy aktáit lezárta. Ez az első 
eset, hogy a Tanács alkalmazta a kötelezettségvállalási eljárást.  
 
2005. április 26-i 05-D-16 határozat  
Az SACD (a drámaírók és zeneszerzők jogainak kollektív kezelését végző társaság), 
alapszabályának egyik pontja révén, tagjai számára kötelezővé tette a színházi előadásaikhoz 
fűződő jogok kezelésének az audiovizuális jogokéval való összevonását. A szerzők így 
kénytelenek voltak az SACD-t bízni meg összes jogaik kezelésével, anélkül hogy bármiféle 
lehetőségük lett volna azok megosztására. 
 
Ez a pont, amely kötelezően az összes jog kezelését követeli meg, ily módon az SACD-t 
képessé tette arra, hogy „az audiovizuális jogok kezelésének vitathatatlan és kikerülhetetlen 
piacán monopolhelyzetét megszilárdítsa, és a színművek előadásával kapcsolatos díjak 
kezelésének potenciálisan vitatható és nyitott piacán monopolhelyzetét fenntartsa”. Valójában 
– mivel nem voltmás választásuk az audiovizuális jogok kezelésével kapcsolatban – a szerzők 
rákényszerültek arra is, hogy a színházi előadásokkal kapcsolatos jogaik kezelését is az 
SACD-re bízzák, annak ellenére, hogy ez nem ugyanaz a piac, és azokat egy másik kollektív 
jogkezelő szervezettel kezeltethették volna vagy kezelhették volna saját maguk is.  
 
A Tanácsnak az volt az álláspontja, hogy az SACD által adott kötelezettségvállalások 
kielégítő megoldást nyújtottak a felvetődő versenyproblémákra. Az SACD vállalta, hogy 
legközelebbi közgyűlésén módosítja alapszabályát, lehetővé téve, hogy a szerzők műveiket 
három különböző kategóriára oszthassák fel: színpadi művek, audiovizuális művek és 
képzőművészeti művek. 
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Ahhoz azonban, hogy az SACD közös jogkezelési feladatát ésszerű gazdasági egyensúly 
feltételei mellett végezhesse, ez a megosztási lehetőség bizonyos korlátozások alá fog esni: 

- bizonyos művek a szerző életében nem vonhatók vissza a szerző tagságának időpontjától 
vagy hozzájárulásainak időpontjától számított két évig; 

- a művek egy adott kategóriájának teljes vagy részleges visszavonására a szerző életében 
háromnál többször nem kerülhet sor.  

 
Úgy vélték, ez az egyensúly betartja a közösségi esetjogban lefektetett elveket, amelyek 
szerint azoknak a szerzőknek a szabadságát, akik egyes jogokat egyénileg kívánnak kezelni, 
össze kell egyeztetni a kollektív jogkezelő társaságnak azzal a képességével, hogy tagjai 
javára megfelelően tudjon működni. 
 
2005. november 17-i 05–D–63 határozat 
A Versenytanács álláspontja szerint a La Poste csoport visszaélt erőfölényével, amikor a 
megkülönböztetésmentesség elvét nem tartotta be bizonyos küldeményfeladók és saját 
leányvállalata, a Datapost vonatkozásban alkalmazott díjszabásában. Azzal, hogy bizonyos 
ügyfeleknek, megkülönböztető módon, a nagytömegű küldeményekre érvényes díjait 
számította fel, a La Poste annyiban torzította a küldemények konszolidálói közötti versenyt, 
hogy nem ugyanazokat a feltételeket kapták a különböző zónákban. Egyes esetekben a 
La Poste saját maga, vagy leányvállalata, a Datapost, ezekből a diszkriminatív árazási 
módszerekből kifolyólag haszonra tett szert. 
 
A Tanács úgy vélte, hogy az ilyen magatartást komolyan kell venni. A küldemények 
konszolidálása a La Poste-tól függ, mivel a cégnek az alapvető postai szolgáltatásokra 
vonatkozó monopóliuma azt jelenti, hogy minden küldeményt neki kell szállítania és 
elosztania. Mint az alapvető postai szolgáltatás monopóliumával rendelkező vállalkozás, és 
mint az ehhez a szolgáltatáshoz való hozzáférést egyoldalúan szabályozó üzemeltető, a La 
Poste külön kötelessége, hogy óvatosan és körültekintően járjon el, és az árakat tartsa 
szigorúan tiszteletben. Ez azért különösen fontos, mert a vállalkozás pozíciója a küldemények 
konszolidálásának szomszédos piacán – amelyen akár közvetlenül, akár leányvállalatain 
keresztül szintén jelen van – lehetővé teszi, hogy erőfölényével visszaéljen. A Tanács 
megállapította azonban, hogy ezek a magatartások a La Poste részéről nem képezték a 
konszolidálóknak a piacról való elűzését célzó, szándékos és átfogó stratégia részét. Több 
levelezési tétel is alátámasztja, hogy a La Poste nem próbálta ösztönözni ezt a rendszert, és 
több alkalommal valóban világosan kimondta, hogy azt szeretné, ha az nem folytatódna. Ezért 
a Tanács a bírságot 1 millió euróra mérsékelte.  
 
Kartellek 
 
2005. március 15-i 05-D-10 határozat 
A Versenytanács összesen 45 000 EUR összegű bírságot szabott ki a Cerafelre – amely egy 
zöldség- és gyümölcságazati gazdasági bizottság Bretagne-ban – és a termelők néhány 
szervezetére, mivel versenyellenes magatartást alkalmaztak a karfiol nagykereskedelmi piacán 
Bretagne-ban.  
 
Amikor ez történt, Franciaország volt a második legnagyobb karfioltermelő Európában. A 
megtermelt karfiol 50 és 60% közötti mennyiségét exportálták Németországba, az Egyesült 
Királyságba és Hollandiába. 
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A karfiolforgalmazási lánc a kormány által elismert termelői társulások köré épül fel. Ezek a 
társulások, amelyeknél a termelés több mint 90%-a összpontosul, valamennyien egyazon 
regionális gazdasági bizottság, a Cerafel tagjai. 
 
A Bretagne-ban termelt karfiol piacravitelének fő mechanizmusa az órás aukció (a fordított 
aukció egyik fajtája). Az aukciókon csak a hivatalosan jóváhagyott kereskedők-szállítók 
vehetnek részt. 
 
Elemzésében a Tanács hangsúlyozta, hogy a SICA Saint-Pol-de-Léon, az UCPT és a 
SIPEFEL által vezetett aukciókra jóváhagyást kérő cégekre kiszabott feltételeket az Európai 
Bizottság 1977-ben már elítélte; ennek az oka az, hogy ezek tartalmaznak egy olyan 
kötelezettséget, miszerint a vállalkozások kizárólag a Cerafel ellenőrzése alatt álló piacokon 
vásárolhatnak, rendelkezniük kell csomagolóüzemmel az aukció telephelyének körzetében, és 
csak saját nevükben vásárolhatnak, dolgozhatnak és szállíthatnak. 
 
Ezek a magatartások ellentétesek a francia és az európai versenyszabályokkal, mivelhogy azt 
szolgálják, hogy az új szállítók hozzáférését a bretagne-i aukciókhoz korlátozzák, 
megakadályozzák vagy ellenőrizzék. 
 
2005. július 5-i 05-D-38 határozat 
A Versenytanács a Kéolis, Connex és Transdev vállalkozásokat megbüntető határozatot 
hozott, mivel 1996 és 1998 között országos versenyellenes megállapodást hoztak létre. Ennek 
a megállapodásnak a tömegközlekedési piacok (a városi buszközlekedés) felosztása volt a 
célja, a helyi és regionális közigazgatás által indított pályázati felhívások kapcsán. 
 
Megfigyelték, hogy ezeknek a nemzeti és nemzetközi közlekedési vállalatoknak az igazgatói 
kartellt alakítottak, azzal a szándékkal, hogy a városi nyilvános tömegközlekedés francia 
nemzeti piacát felosszák. A kartell által elfogadott magatartási szabályok szerint a szóban 
forgó három vállalkozás tartózkodott a versenytől, amikor olyan szerződés megújítására került 
sor, amely valamelyikük birtokában volt.  
 
Ezek a versenyellenes magatartások képessé tették a vállalkozásokat arra, hogy áraikat 
rákényszerítsék a helyi és regionális közigazgatásra. Következésképpen amikor megadták a 
közlekedési hálózataik működtetésére vonatkozó koncessziókat, a közigazgatási szervek 
kénytelenek voltak magasabb költségeket viselni, mint amit akkor kellett volna, ha a piac a 
verseny számára nyitott lett volna. 
 
Ez az országos megállapodás, amelyet a leányvállalataik tevékenységét szorosan ellenőrző 
anyavállalatok hoztak létre, számos francia kis- és nagyvárosban egyértelműen hatást 
gyakorolt a helyi tömegközlekedési szerződésekre. 
 
A Tanács úgy vélte, hogy egy oligopolisztikus piacon a kartell létrehozása és az ebből eredő 
monopolbevétel (amelyet ebben az esetben a közigazgatás állami alapjai finanszíroztak) az 
egyik legsúlyosabb versenyellenes magatartás. Ezért úgy határozott, hogy a három 
vállalkozásra összesen 12 millió eurót kitevő bírságot szab ki. 
 
Egy ilyen országos kartell, jellegéből adódóan, nagyságrendjénél és magánál a rendeltetésénél 
fogva jelentős hatást gyakorolhat a Közösségen belüli kereskedelemre: megakadályozza, hogy 
akár nemzeti, akár külföldi versenytársak elnyerjék a szerződéseket. A Versenytanácsnak ezt 
a határozatát a Párizsi Fellebbviteli Bíróság 2006. február 7-én teljes egészében jóváhagyta.  
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2005. november 30-i 05–D–65 határozat  
A Versenytanács három mobiltelefon-szolgáltatót, az Orange France-t, az SFR-t és a 
Bouygues Télécomot bírsággal sújtotta, mivel azok két versenyellenes, a piaci versenyt torzító 
megállapodásban vettek részt. 1997 és 2003 között a mobilszolgáltatók minden hónapban 
részletes és bizalmas adatokat cseréltek ki egymás között az előző hónapban belépett új 
ügyfelek, illetve az előfizetésük törlése mellett döntő ügyfelek számára vonatkozóan. 
 
A Tanács úgy vélte, hogy bár a szolgáltatóknak az információk megosztására vonatkozó 
döntése későbbi árképzési stratégiájuk szempontjából nem bír jelentőséggel, mindazonáltal 
csökkentheti a versenyt a mobiltelefonok piacán, amelyre egyébként is nehéz bejutni.  
 
A Tanács azt is megállapította, hogy 2000 és 2002 között a három szolgáltató olyan 
megállapodást kötött, amely piaci részarányaik alakulásának stabilizálását célozta. Számos 
komoly, konkrét és megerősítő bizonyítékot tárt fel, amelyek egy ilyen megállapodás létére 
utaltak. Ezek között szerepeltek kézírásos dokumentumok, amelyekben kifejezett utalás 
történt a három szolgáltató közötti „megállapodásra”, „a piac pacifikálására” és a „piaci 
részarány jaltai egyezményére”. Bizonyos hasonlóságok is megfigyelhetők voltak a 
szolgáltatók által ebben az időszakban megvalósított kereskedelempolitikák között. 
Középtávon ez az összefogás a három szolgáltató részarányának megőrzését szolgálta, az új 
előfizetések viszonylag stabil szintje mellett, de kikövezte az utat számukra ahhoz is, hogy 
2000-től megváltoztassák stratégiáikat. Mindaddig ugyanis a mobilszolgáltatók növekedésük 
biztosításához a piaci részarány növelésére támaszkodtak, ami jelentős beruházásokat tett 
szükségessé. 2000-től kezdődően viszont, abban az időszakban, amikor a piaci részarány 
megszerzéséért folyó verseny véget ért, a három szolgáltató egyidejűleg fogadott el olyan 
stratégiákat, amelyek meglévő ügyfélbázisuk konszolidálását célozták. Ez egyebek között oda 
vezetett, hogy emelkedtek az árak, illetve olyan intézkedéseket fogadtak el, mint a 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó szerződések előtérbe helyezése a feltöltőkártyákkal 
szemben, vagy a 30 másodperces növekmények szerinti számlázás, a legalább egyperces díj 
kiszámlázását követően. A Tanács úgy vélte, hogy az ilyen magatartások különösen súlyosak, 
mivel a gazdaságnak és a fogyasztóknak jelentős kárt okoztak. Összesen 534 millió euró 
összegű bírságot szabott ki: 256 millió eurót az Orange France, 220 millió eurót az SFR és 58 
millió eurót a Bouygues Télécom számára. 
 
2005. december 19-i 05–D–70 határozat  
A Versenytanács határozatot adott ki a BVHE (Buena Vista Home Entertainment) társaságra, 
a Disney videokazetták kizárólagos franciaországi terjesztőjére, a Casino és a Carrefour 
kiskereskedőkre és az SDO (Selection Disc Organisation) nagykereskedőkre kiszabott 
bírságokról, amelyek 1995 és 1998 között a kiskereskedelmi árra vonatkozó árrögzítési 
megállapodásban vettek részt. 
 
A BVHE volt a felbujtó a Casino és a Carrefour kiskereskedőkkel és az SDO 
nagykereskedővel létrehozott vertikális megállapodás ügyében, amelynek célja a Disney 
videokazetták kiskereskedelmi árának mesterségesen magas áron történő rögzítése volt. Ezt a 
magatartást kiegészítette – a rendszer konszolidálásának céljával – az információk 
gyűjtésének, megosztásának és figyelemmel kísérésének közös politikája. A megállapodás 
hatása az volt, hogy a Disney gyerekeknek szóló videokazettáinak kiskereskedelmi árai 
ugyanarra a szintre emelkedtek az összes érintett üzletben. 
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A Tanács hangsúlyozta, hogy a sérelmezett magatartások azért voltak különösen súlyosak, 
mivel a fogyasztókat megfosztották annak lehetőségétől, hogy az érintett termékeket 
alacsonyabb áron szerezzék meg, olyan áron, amelyet a forgalmazói hálózatok közötti rendes 
árverseny eredményezett volna. Ezeket a magatartásokat annál inkább komolyan kell venni, 
hogy azokat egy nagy nemzetközi csoport (a Disney) követte el, amelynek viselkedése 
valószínűsíthetően követendő példát jelent az ágazat számára. A társaság továbbá az érintett 
piacon nagyon erős pozícióban van, mivel a Disney videokazetták iránt folyamatos a kereslet. 
A BVHE-re és a Carrefourra kivetett bírságokat az elméleti összegekhez képest mintegy 25%-
kal, illetve 40%-kal csökkentették, mivel a társaságok beleegyeztek abba, hogy a velük 
szemben megállapított ellenvetéseket nem vitatják és kötelezettségvállalásokat tettek a 
jövőbeli viselkedésmódjuk tekintetében, ami valószínűsítette, hogy a rendes árverseny a 
piacon helyreáll.  
 
Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
2005. december 20-i 05-D-72 határozat 
Miután több exportáló társaság részéről kapott beterjesztést 21 gyógyszeripari gyártó által 
követett magatartás ügyében, a Versenytanács az eljárást megszüntető határozatot hozott, az 
alapján, hogy a panasz által sérelmezett viselkedésmód nem minősül erőfölénnyel való 
visszaélésnek a francia és a közösségi versenyjog szerint.  
 
A „párhuzamos gyógyszerkereskedelem” azon alapul, hogy az egyes európai országokban a 
gyógyszereknek különböző áraik vannak. Ez a különböző országok nagykereskedő-exportőrei 
és importőrei közötti gyógyszerkereskedelemre vonatkozik, azzal ellentétben, hogy a 
különböző országokban a gyógyszerkészítményeket maguk a gyártók értékesítik, akár 
közvetlenül, akár helyi leányvállalataikon keresztül. A párhuzamos kereskedelem által érintett 
termékek főként szabadalmaztatott vegyületek, amelyeknél jelentős (legalább 15%-os) eltérés 
van annak az államnak a hatályos szabályozott ára, ahonnan a termékeket exportálják és 
azoknak az országoknak a hatályos szabályozott ára között, ahol a fogyasztásuk történik. A 
francia gyógyszerek árszínvonala az európai átlaghoz közel van. Több mint 20%-kal 
alacsonyabb azonban annál, amit az Egyesült Királyságban és Németországban számítanak 
fel, úgyhogy Franciaország exportbázis mindkét piac számára.  
 
Számos francia társaság alapozta vállalkozását kizárólagosan exportra, oly módon, hogy 
Franciaországban vásárolnak gyógyszerkészítményeket a gyártóktól, „szabott” áron, és aztán 
külföldön magasabb áron értékesítik azokat.  
 
Ezek a társaságok tettek panaszt amiatt, hogy a gyógyszergyártók szállítási korlátozásoknak, 
hátrányos megkülönböztetést jelentő feltételeknek tették ki őket, és megtagadták termékeik 
értékesítését. A panaszosok ezeket a magatartásokat két dolognak tulajdonították: először is, 
vannak megállapodások mind maguk a gyártók között, mind a gyártók és a nagykereskedő-
forgalmazók között; másodszor pedig a gyógyszergyártók visszaélnek erőfölényükkel. 
A Tanács határozata csak a tisztán exportőrök ügyére vonatkozik.  
 
 
A francia Versenytanács által a 81-82. cikkek értelmében 2005-ben hozott határozatok 
listája 

 
A határozat száma és Magatartások Tevékenységi terület és/vagy A határozat 
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dátuma vállalkozások típusa 

05-D-70 
of 24 February 2005 

Kartell  Polgári lőfegyverek és lőszerek 
(Browning Winchester France) 

Pénzbírságok

05-D-10 
2005. március 15. 

Kartell Karfiolpiac 
(SICA, UCPT and SIPEFEL) 

Pénzbírságok

05-D-12 
2005. március 17. 

Kartell és erőfölénnyel való 
visszaélés  

Regionális napi sajtó 
20 Minutes/Metro v EuroPQN 

Kötelezettség
vállalások 

05-D-16 
2005. április 26. 

Erőfölénnyel való visszaélés Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Kötelezettség
vállalások 

05-D-38 
2005. július 5. 

Kartell Tömegközlekedés (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Pénzbírságok

05-D-40 
2005. július 13. 

Kartell GIE Cartes bancaires Intézkedés 
nem indokolt 

05-D-49 
2005. július 28. 

Kollektív vertikális 
megállapodás és 
erőfölénnyel való visszaélés 

Postázógépek  
 

Pénzbírságok

05-D-54 
2005. október 6. 

Erőfölénnyel való visszaélés Géosys kontra Spot Image-
Scot,CNES 
(Légi vagy műholdas fényképezés) 

Intézkedés 
nem indokolt 

05-D-55 
2005. október 12. 

Kartell  Levendula- és lavandin-illóolajok 
gyártása 
(CIHEF) 

Pénzbírságok

05-D-63 
2005. november 17. 

Erőfölénnyel való visszaélés Postai ágazat 
La Poste csoport 

Pénzbírságok

05-D-65 
2005. november 30.  

Kartell Mobiltelefónia  
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Pénzbírságok

05-D-70 
2005. december 19. 

Kartell Műsoros videokazetták  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Pénzbírságok

05-D-72 
2005. december 20. 

Kartell és erőfölénnyel való 
visszaélés 

Exportáló nagykereskedők kontra 
gyógyszergyártók 

Intézkedés 
nem indokolt 

 
Ezek a határozatok és a kapcsolódó sajtóközlemények megtekinthetők a Versenytanács 
weboldalán. www.conseil-concurrence.fr 

Írország 
Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
A Versenyhatóság kontra Ír Fogászati Egyesület 
A Versenyhatóság a 2005. április 28-án elfogadta az Ír Fogászati Egyesület által a Hatóság 
által a High Court-nál indított eljárásban felajánlott rendezési feltételeket. Jogi lépéseket a 
Versenyhatóság azoknak az állításoknak az alapján tett, miszerint Írországban a Vhi DeCare, 
az EKSZ 81. cikkével és a 22. évi versenytörvénnyel ellentétesen, kollektív bojkottot 
vezetnek be a magánfogorvosi biztosítási rendszerre. A végső rendezés feltételeit a bíróság 
előtt a Versenyhatóság nevében jogtanácsos ismertette. A rendezési feltételek teljes szövege a 
következő: 
„A Versenyhatóság eljárást indított, a törvény 4. szakasza (1) bekezdésének, illetve a 81. cikk 
(1) bekezdésének megsértését állítva, és az Ír Fogászati Egyesület („az Ír Fogászati 
Egyesület”) felelősségének megállapítása nélkül, a felek a következőkben állapodtak meg: 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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i. Az Ír Fogászati Egyesület szívesen elismeri azt és beleegyezik annak 28 napon belüli írásos 
megerősítésébe tagjai számára, hogy az egyéni fogorvosoknak a Vhi DeCare-rel vagy hasonló 
fogászati biztosítást nyújtó szolgáltatókkal való üzleti ügyeiket egyéni alapon kell intézniük, 
és ez minden, az Ír Fogászati Egyesület által kiadott korábbi közleményt hatálytalanít. 
 
ii. Az Ír Fogászati Egyesület beleegyezik, hogy nem ad ki semmiféle közleményt tagjai 
számára, amely az egyéni fogorvosokat arra utasítja, hogy a nem-együttműködés politikáját 
folytassák a Vhi DeCare-rel és más fogászati magánbiztosítókkal szemben, a versenyjog 
megsértésével. 
 
iii. Ez bírósági döntés lesz, amelynek kapcsán mindkét fél szabadon ismét bekapcsolódhat a 
jelenlegi eljárásba, és/vagy alkalmazhatja a fenti rendelkezést. 
 
iv. Mindegyik fél viseli ezzel az eljárással kapcsolatos saját költségeit. 
 
v. A kétségek elkerülése végett az „Ír Fogászati Egyesület” kifejezés ebben az anyagban 
magában foglalja az Ír Fogászati Egyesület tisztviselőit és a megbízottait (beleértve az 
albizottságokat). 
 
Csak a nemzeti bíróságok hozhatnak döntéseket arról, hogy a nemzeti jog megszegése vagy 
az EK-Szerződés megsértése bekövetkezett-e. A Versenyhatóság felel a versennyel 
kapcsolatos ügyek kivizsgálásáért; a Versenyhatóság polgári peres eljárásokat indíthat 
(amelyekben felperesként szerepel) és a Versenyhatóság és/vagy a DPP versennyel 
kapcsolatos büntetőjogi lépéseket is tehet. 

Olaszország 
Kartellek 

2005. október 12-i határozat – babatej árai 

2005 októberében az Olasz Versenyhatóság egy hét olaszországi babatej-szállítónál (Heinz 
Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, Humana Italy és Milte Italy) végzett vizsgálatot 
annak megállapításával zárt le, hogy azok az EKSZ 81. cikkével ellentétes árrögzítésben 
vettek részt. Az 1/2003/EK rendelet 22. cikkének értelmében az olasz hatóság felkérte a 
francia, német és spanyol trösztellenes hatóságokat, hogy vizsgálják meg néhány olyan 
vállalkozás ingatlanait, amelyekkel szemben eljárást indítottak.  

A vizsgálat a következőket mutatta meg: 1) jelentős különbség van a babatej olaszországi 
ára és az ugyanazon márka/ mennyiség tekintetében más európai országokban megfigyelt 
árak között (a babatej ára Olaszországban a legtöbb esetben 150%-kal volt magasabb, mint 
a többi uniós tagállamban: az újszülöttek számára készült receptnél az árak háromszor 
akkorák voltak, mint a legalacsonyabb árral rendelkező országban, miközben a később 
használatos termékeknél kétszer akkorák voltak; 2) hiányzik a józan és objektív 
megindoklás az ilyen árakra, 3) a gyógyszertárak számára ajánlott árakat az összes termelő 
használja és ezek az árlisták a weben széleskörűen hozzáférhetőek; 4) a szállítók 
beleegyeztek abba, hogy az egészségügyi miniszter erre vonatkozó felszólítása esetén 
csökkentik áraikat; 5) az értékesítés csak nagyon korlátozott mértékben történt nagy 
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forgalmazókon keresztül; és 6) nem volt semmiféle párhuzamos behozatal alacsony 
árfekvésű uniós országokból. 

A versenyellenes megállapodás számos jellemzővel rendelkezett: Mindenekelőtt a 
megvizsgált időszak egésze során a szállítók kiskereskedelmi árakat kínáltak a 
gyógyszertáraknak (amit az utóbbiak eltűrtek) és ezeket az árakat adták meg a gyógyszer-
nagykereskedelmi weboldalakon, ezáltal azokat az összes szállító számára hozzáférhetővé 
tették. Továbbá 2004-ben, az egészségügyi miniszternek a babatej-árak csökkentésére 
irányuló kérését követően a társaságok közös megközelítési módot fogadtak el, amelynek 
célja az volt, hogy ameddig csak lehet, fenntartsák a meglévő, magas árak rendszerét, és 
gondoskodjanak arról, hogy az árcsökkentések összehangoltak legyenek. Valójában 2004 
márciusában és áprilisában, az egészségügyi miniszter árcsökkentési felhívása után külön 
megbeszélések voltak a gyártók egyesületének központjában, ahol a szállítók tájékoztatták 
egymást arról, miként kívánnak reagálni. Ezután együttesen kijelölték, mi a legjobb mód az 
árak csökkentésére, de azzal a feltétellel, hogy ez ne zavarja meg a piac „stabilitását”. A 
vizsgálat bebizonyította, hogy a termelők megállapodtak, miszerint egyikük sem fogja 10%-
nál nagyobb mértékben csökkenteni árait.   

A hatóság úgy vélte, hogy a termelők közötti, az egészségügyi miniszter árcsökkentési 
felhívását követő kapcsolatfelvételek, és az a tény, hogy megállapodtak arról, hogy áraikat 
10%-nál nagyobb mértékben nem csökkentik, közvetlen bizonyíték az összejátszásra. 
Továbbá az a tény, hogy az árak csökkentésének módjáról tartott megbeszéléseiken a babatej 
gyártói a piac megzavarására utaltak, a hatóságot meggyőzte arról, hogy a kiskereskedelmi 
árakról szóló, a weben keresztül adott széleskörű tájékoztatás fontos eszköz volt egymás 
viselkedésének megfigyeléséhez, a magas árfekvésű összejátszási stratégia alátámasztására.  

A fenti összehangolt magatartások azzal a hatással jártak, hogy a babatej árszínvonala 
Olaszországban igen magas szintet ért el, a fogyasztók kárára. Továbbá a termelők piaci 
részarányaik stabilitását 2003-2004-ben mindvégig biztosítani tudták. A hatóság elrendelte, 
hogy a társaságok a jogsértést szüntessék meg és tartózkodjanak tőle, és összességében 10 
millió euro összegű bírságot szabott ki rájuk. Egy fellebbezés még folyamatban van. 

2005. november 30-i határozat – biztosítási szakértők díja 

2005 novemberében fejezte be az olasz Versenyhatóság a 2004 júliusában az EKSZ 81. cikke 
alapján indított végrehajtási eljárást az ANIA (a biztosítótársaságok nemzeti egyesülete) és a 
hat legnagyobb olaszországi biztosítási szakértői egyesület ellen (a szakértő vizsgálja meg a 
biztosítási igényeket annak biztosítására, hogy azok ne legyenek csalások). A vizsgálat az 
EKSZ 81. cikkének két különböző megsértésére vonatkozott:  

1) egy megállapodásra, az ANIA és a hat legnagyobb biztosítási szakértői egyesület között, 
a szakértői szolgáltatások árainak rögzítésére az autóbalesetek tekintetében;  

2) különféle olyan intézkedések, amelyek a biztosítótársaságokat arra próbálták rávenni, 
hogy egységes rendszert alkalmazzanak a vagyoni károk javítási költségeinek 
kiszámítására (a megállapodás azt irányozta elő, hogy az ANIA által biztosított, 
szabványos formát használjanak és az ANIA és autójavítók közötti megállapodásban 
rögzített paramétereket alkalmazzanak, mint például az eredeti pótalkatrészek ára (ha 
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felhasználnak ilyet), a járművek javításához és cseréjéhez szükséges idő, és a munkaerő 
költsége). 

Az első jogsértés esetében az ágazatspecifikus jogszabály úgy rendelkezik, hogy a biztosítási 
szakértő díjait egy összetett folyamat eredményeként kell meghatározni, amelynek során egy 
állami testületet is bevonnak. Ez a folyamat azonban soha nem fejeződött be, és a hatóság úgy 
találta, hogy a felek autonóm viselkedésének hatóköre kellően tág ahhoz, hogy megállapítsák 
közvetlen felelősségüket a korlátozó magatartásért. Az első jogsértését az ANIA-ra és a 
vonatkozó szakértői egyesületekre összességében 202 800 euro bírságot szabtak ki.  

Ami a második jogsértést illeti, az ANIA az egységes rendszer használatát a vagyoni károk 
javítási költségeinek kiszámítása érdekében bátorította. A javítási költségek a 
biztosítótársaságok autóbalesetekkel kapcsolatos kifizetéseinek jelentős részét képezik, és így 
az ANIA magatartása arra irányult, hogy a gépkocsi felelősségbiztosítási piac egyik 
legfontosabb versenyképességi változójára gyakoroljanak hatást, a 81. cikk megsértésével. E 
második jogsértés miatt az ANIA-ra 2 000 000 euro összegű bírságot vetettek ki. Egy 
fellebbezés még folyamatban van. 

A 81-82. cikk alapján hozott határozatok jegyzéke 2005-ben: 
 

81. cikk 82. 
cikk 

Sajtóközlemények 
(angol nyelven: 
www.agcm.it) 

Heti folyóirat 
(olaszul: 
www.agcm.it) 

2005. augusztus 25-i 
határozat, API-ENI 

 39. szám, 2005. augusztus 
30. 

32-33-34/2005 

2005. október 12-i határozat, 
babatej árai 

 49. szám, 2005. október 20. 40/2005 

2005. november 30-i 
határozat, biztosítási 
szakértők díja 

 56. szám, 2005. december 
12. 

48/2005 

 

Litvánia 

Erőfölénnyel való visszaélés 
 
2005. december 22-én a Litván Köztársaság Versenytanácsa, a litván versenytörvény 9. cikke 
és az EK-Szerződés 82. cikke alapján határozatot hozott az AB “Mazeikiu nafta”, a három 
balti állam egyetlen kőolajfinomítójával szemben, erőfölénnyel való visszaélés miatt a litván 
üzemanyagpiacon, és Litvánia, Lettország és Észtország üzemanyagpiacán. 9,275 millió euro 
összegű bírságot szabott ki a társaságra, valamint elrendelte, hogy illegális tevékenységeit 
szüntesse be. 
 
A Versenytanács megállapította, hogy az AB “Mazeikiu nafta” visszaélt erőfölényével, 
amikor területi alapon csoportosította ügyfeleit, és hátrányos megkülönböztetést jelentő 
árengedményeket és visszatérítési rendszereket alkalmazott; amikor hátrányosan 
megkülönböztető visszatérítéseket alkalmazott nagykereskedelmi ügyfeleivel kötött 
megállapodásaiban, valamint amikor ezekben a megállapodásokban az eladási feltételeket és a 
mennyiségi kötelezettségeket úgy szabta meg, hogy ezek a nagykereskedelmi ügyfelek 



 38

versenyhátrányba kerültek. Az AB „Mazeikiu nafta” tevékenységei mind a balti államok 
vonatkozó benzin- és dízelüzemanyag-piacaira irányuló behozatalra, mind az Észtország, 
Lettország és Litvánia közötti, határokon túlnyúló kereskedelemre kihatottak, hatást 
gyakorolva a finomított kőolajtermékek főbb potenciális, a fenti piacokon tevékenykedő 
importőreire. Következésképpen a három balti állam végső fogyasztóinak nem volt 
lehetőségük arra, hogy különféle importált benzin- és dízelüzemanyag között válasszanak. 
 
A vizsgálat során szoros együttműködés és információcsere folyt az EVH 
versenyhatóságaival – Észtország, Lettország és Lengyelország vonatkozásában.  

Magyarország 
Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
(1) A Versenyhivatal azért kezdeményezett eljárást, mivel a Hewlett Packard Magyarország 
Kft. („HP”) által a nyomtatóival kapcsolatban vállalt szavatossági szabályok állítólag – a 
nemzeti versenytörvény és az EKSZ 82. cikke alapján – erőfölénnyel való visszaélést és a 
fogyasztók megtévesztését valósította meg. A jótállási szabályok szerint, ha a nyomtató 
meghibásodása helytelen használat eredménye, a jótállás nem alkalmazható. A szabályok 
magyar változatában azonban az a kijelentés is szerepelt, hogy az újratöltött vagy újragyártott 
tintapatronok alkalmazása helytelen használatnak minősül, ami olyan benyomást keltett, 
mintha az ilyen tartozékok felhasználása önmagában a jótállás elvesztéséhez vezetne. Az 
ügyet részben áttették az Európai Bizottsághoz, mivel a Bizottság is foglalkozott a magatartás 
bizonyos vonatkozásaival, és – az újrafelosztási egyeztetés eredményeként – vizsgálatainak 
hatókörét kiterjesztette az új tagállamokra is. A Versenyhivatal folytatta vizsgálatait az ügy 
kifejezetten Magyarországra vonatkozó elemeinek tekintetében.  
 
Határozatában a Versenyhivatal úgy ítélte meg, hogy a szabályok helyes értelmezése az, hogy 
a HP a nem-HP gyártású tintapatronok alkalmazását minősíti „helytelen használatnak”. A 
jótállás megszűnését azonban nem önmagában a „helytelen használat”, hanem a „helytelen 
használatból” eredő meghibásodások eredményezik, a jótállási szabályok nem minősülnek 
úgy, hogy azok az ingyenes javítási szolgáltatást a HP saját másodlagos termékeinek 
megvásárlásához kötik. Másfelől a versenyző másodlagos termékek használatának 
„helytelennek” való minősítése félrevezető, mert a fogyasztók ezt értelmezhetik úgy, hogy 
nem szabad nem-HP gyártású másodlagos termékeket venniük. Figyelembe véve, hogy a 
megtévesztő magatartás a versenyre jelentéktelen hatással van, a Versenyhivatal, annak 
ellenére, hogy a jogsértést megállapította, az eljárás felfüggesztését rendelte el, egyhavi 
időszakra. A HP-t utasították, hogy ennek az időszaknak a végéig módosítsa a jótállás 
megszövegezését, és két országos napilapban tájékoztassa a fogyasztókat a változásról, 
valamint azok okáról. E határidő eltelte után a Versenyhivatal megállapította, hogy a HP 
eleget tett kötelezettségeinek, és ezért megszüntette az eljárást.  
 
(2) Kizárólagos jellegüknél fogva azok a megállapodások, amelyeket az Aréna Rt. (a 
Budapest Sportcsarnokot irányító társaság), a Multimedia Light and Sound Kft. (egy 
koncertszervező) és a Ticketpro Kft. (egy jegyértékesítő) kötöttek, a Versenyhivatal által 
kezdeményezett vizsgálat tárgyát képezték. Éves bérleti megállapodásuk szerint a Multimedia 
különleges előnyökkel járó státuszt kapott az Arénától (pl. különleges bánásmód a 
fizetéseknél: 10 kulturális (szórakoztató) rendezvény után a 11. rendezvény ingyenes; a 
Multimedia megkapta „az Aréna elsőszámú partnere” címet, stb.). Az Aréna és a (jelentős 
Multimedia érdekeltséget képviselő) Ticketpro közötti megállapodás kizárólagossági záradéka 
azt jelentette, hogy ha bármely koncertszervező a Budapest Sportcsarnokban kívánt 
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megszervezni egy rendezvényt, az Aréna csak akkor írhatta alá a megállapodást azzal a 
koncertszervezővel, ha a koncertszervezőt a Ticketpro szolgáltatásainak igénybevételére 
kötelezhette. Ez a megállapodás a Multimedia számára, privilegizált jogállása mellett, további 
tisztességtelen előnyt biztosított versenytársaival szemben. A Versenyhivatal álláspontja 
szerint a megállapodások együttesen torzító hatást gyakoroltak a versenyre. Figyelembe véve 
azonban azt a tényt, hogy a vizsgált megállapodások megszűntek, mielőtt bármiféle 
határozatot kiadtak volna, valamint figyelembe véve a torzító hatás minimális nagyságrendjét, 
bírság kiszabására nem került sor. A határozatban a Versenyhivatal egyszerűen kijelentette, 
hogy a három fent említett vállalkozás közötti összetett szerződéses megállapodások nem 
összeegyeztethetőek a közös piaccal. 
 
(3) A Versenyhivatal két külön eljárást indított az UNILEVER Magyarország Kft. és a 
Globus Konzervipari Rt. ellen, erőfölénnyel való állítólagos visszaélés miatt. Mindkét fél oly 
módon alakította át forgalmazási rendszerét, hogy ugyanazokat a vállalkozásokat bízták meg 
mélyhűtött termékeik, fagylaltjaik és zöldségeik forgalmazásával. Együttes forgalmazási 
rendszerük átalakítása után beszüntették három olyan vállalkozás ellátását, amelyek korábban 
a hálózat tagjai voltak. A Versenyhivatal megállapította, hogy az állítólagos visszaéléssel 
kapcsolatban intézkedés nem indokolt, mivel sem a UNILEVER Magyarország Kft., sem a 
Globus Konzervipari Rt, nem rendelkezik erőfölénnyel a piacon. A piacot az uniós 
esetjognak, valamint az érintett piacról és a vertikális megállapodásokról szóló bizottsági 
közleményeknek megfelelően határozták meg. Ez egy olyan meghatározáshoz vezetett, amely 
a forgalmazók preferenciáit vette számításba, ahelyett hogy csak a fogyasztók sérelmeit 
tekintette volna. Ez annak a ténynek tudható be, hogy a forgalmazók, amelyek egyúttal a 
termékek fuvarozói is, fuvarozási kapacitásaik tervezésekor az egyik fagyasztott terméket 
könnyen helyettesíthetik egy másikkal. Továbbá nem valószínű, hogy a Unilever és a Globus 
egy szűkebb piacon, nevezetesen a fagylaltok és a mélyfagyasztott zöldségek piacán, 
erőfölénnyel rendelkeznének. 
 
(4) A nemzeti jog szerinti egyedi mentesség iránti kérelem alapján (amely jog akkor még 
létezett, amikor a kérelmet benyújtották), a Versenyhivatal eljárást kezdeményezett a Rába 
Csoport és az Integris ellen, megvizsgálva, hogy korlátozta-e a versenyt kilencéves 
kizárólagossági megállapodásuk megkötése. Egy párhuzamos, hivatalból elrendelt eljárást 
kezdeményeztek a 81. cikk szerint is, az 1/2003/EK rendelet 3. cikkében foglalt 
követelményeknek való megfelelés érdekében. A kilencéves szerződéses időszakot hároméves 
fázisokra bontották fel, ahol a következő fázisra való áttérés újratárgyalás alapjául szolgált. 
Nyilvánvaló, hogy ezt a záradékot azért iktatták be, hogy a megállapodás ne kerüljön a 
2790/1999/EK megállapodás vertikális csoportmentességének hatályán kívülre, amely a 
kizárólagossági időszakot öt évben korlátozza. A megállapodás többi pontjaiból világos volt 
azonban, hogy az újratárgyalás a szándékok szerint teljesen formális jellegű, és  a Rába 
Csoportnak nincs valódi lehetősége arra, hogy a megállapodásból a kilencéves időszak vége 
előtt kilépjen. A Versenyhivatal úgy ítélte meg, hogy a megállapodás nem tartozik a 
2790/1999/EK rendelet hatálya alá. Másfelől megállapítást nyert, hogy mind a nemzeti 
versenyjog, mind a 81. cikk (3) bekezdése szerint az általános tiltás alól a megállapodás 
mentesül. Következésképpen a nemzeti eljárást egyedi mentesség megadásával lezárták, míg 
a másik, az uniós jogon alapuló eljárást megszüntették, mivel intézkedésre indok nem volt. 
 

Hollandia 
 
Kartellek 
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Szankciók az építőiparban 

 
Az elmúlt években a holland Versenyhatóság az építőipar különféle alágazataiban végzett 
vizsgálatokat a kartelltilalom megsértésével kapcsolatban. A holland Versenyhatóság és a 
kormány felhívásaira reagálva – amelyek a társaságokat „megtisztulásra” szólították fel – a 
társaságok nagy számban adtak önként információkat a kartelltevékenységekről. 2004 
októberében a holland Versenyhatóság egy tanulmány (kifogási nyilatkozat) elkészítésével 
zárta le a mélyépítés és infrastruktúra alágazatban folytatott vizsgálatait. A gépészeti szerelés 
alágazatban végzett vizsgálatokat 2005 áprilisában fejezték be. Mindkét alágazatban 
kartellstruktúrákat tártak fel, ami az ajánlattételi összejátszás általános rendszerét vonta maga 
után. A többi alágazatban végzett vizsgálatokat 2005 őszén fejezték be.  
 
A holland Versenyhatóság kifejezetten az építőipar számára, tekintetbe véve az érintett 
társaságok nagy számát és a gyors megtisztulás iránti széleskörű hajlandóságot, speciális 
„gyorsított” (gyors lebonyolítású) szankcionálási eljárást dolgozott ki. Ez a gyorsított eljárás 
csak olyan társaságok számára áll rendelkezésre, amelyek a feltárt kartellstruktúrák létezését 
és abban való részvételüket nem tagadják. Azok a társaságok, amelyek úgy döntenek, hogy a 
gyorsított eljárásban vesznek részt, bírságukból 15%-os engedményt kapnak (az érintett 
társaságok fellebbezési lehetősége megmarad). Azok a társaságok, amelyek úgy döntenek, 
hogy a gyorsított eljárásban nem vesznek részt, a szokásos szankcionálási eljárás hatálya alá 
tartoznak, amelyet a holland versenytörvény 59-61. szakaszai ismertetnek. 
 
Mélyépítés és infrastruktúra alágazat 
 
A mélyépítés és infrastruktúra alágazatban a 380 társaság 90%-a döntött úgy, hogy részt vesz 
a gyorsított eljárásban, és így bírságot kiszabó határozatot kaptak. A gyorsított eljárás ebben 
az alágazatban 2005 márciusában fejeződött be, amelynek során körülbelül 100 millió euro 
összegű bírságot szabtak ki. A szokásos szankcionálási eljárás még folyamatban van. 

 
Gépészeti szerelés alágazat 
A gépészeti szerelés alágazatban a 180 társaság 88%-a döntött úgy, hogy részt vesz a 
gyorsított eljárásban, amely 2005 októberében fejeződött be. összesen körülbelül 40 millió 
euro összegű bírságot szabtak ki. A szokásos szankcionálási eljárás még folyamatban van.  
 
Ügyről készített összefoglaló – 2021 OSB ügy 
 
A holland Versenyhatóság megállapította, hogy az OSB, amely a takarítási vállalkozások 
egyesülete Hollandiában, tagjainak 1998 és 2000 között azt tanácsolta, hogy évente egyszer, 
megadott százalékban növeljék áraikat. A százalékokat az OSD igazgatósága határozta meg, a 
költségszintek alakulásával kapcsolatos információk alapján. Továbbá 2000 közepén az OSB 
azt tanácsolta tagjainak, hogy hajtsanak végre további áremelést.  
A holland Versenyhatóság megállapította, hogy az ISB ily módon megsértette a 
Versenytörvény 6. szakaszának (1) bekezdését és az EKSZ 81. cikkének (1) bekezdését. A 
megállapítás a jogorvoslat során megerősítést nyert és 2,000,000 euro összegű bírságot 
szabtak ki az OSB-re. 

 
A holland Versenyhatóság – a tanácsadó bizottságtól kapott tanácsnak megfelelően – a 
jogorvoslati eljárásban a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján úgy határozott, hogy az 
anyag nem tartalmaz elegendő bizonyítékot arra, hogy az a három takarítási vállalkozás, 
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amelynek alkalmazottai – egyebek között – az OSB igazgatóságának tagjai, a CSU, az Asito 
és a GOM, megsértették volna a versenytörvény 6. szakaszának (1) bekezdését. Az ezekre a 
társaságokra kiszabott bírságokat visszavonták, mivel nem bizonyosodott be, hogy a CSU, a 
GOM és az Asito terveket kezdeményezett volna 2000 közepén a kiegészítő áremeléssel 
kapcsolatban, majd aktív és különleges szerepet játszott volna az OSB által a tagoknak adott 
tanács előkészítésében.  
 
Ügyről készített összefoglaló – 2910 Interpay  
 
Ez az ügy egy közös vállalkozással, az Interpay-jel kapcsolatos, amelyet nyolc holland bank 
egy „PIN” nevű betéti kártyarendszert működtetésére alapított. Amellett, hogy olyan 
szolgáltatásokat nyújt, mint a klíring és az elszámolás, az Interpay – teljes egészében a 
tulajdonában lévő leányvállalata, a Beanet révén – a hitelkártya elfogadás tárgyában 
közvetlenül szerződött kereskedőkkel, és ezáltal fizetési garanciát biztosított a kereskedők 
számára minden egyes, az Interpay által jóváhagyott tranzakcióra.   

Bírságokat a holland Versenyhatóság az Interpay túlzott árai miatt és a hálózati szolgáltatások 
együttműködő közös vállalkozásként történő értékesítése miatt szabott ki. Ezt a határozatot a 
holland versenyjog alapján hozták meg, annak az 1/2003/EK rendelet hatályba lépését 
megelőző állapota szerint. Ezt követően azonban, 2004. május 1. után, közigazgatási 
felülvizsgálati eljárás kezdődött a holland Versenyhatóság igazgatóságánál, az uniós 
versenyjog figyelembevételével. Az Interpayjel szemben a túlzott árak ügyét aztán ejtették, 
annak a becsületbeli megállapodásnak az alapján, amely egy kiskereskedő által az Interpay és 
a benne részvényes bankok ellen indított per rendezését követte, amelynek során a bankok 
beleegyeztek abba, hogy áraikat legalább 20%-kal csökkentsék.   
 

Megállapítást nyert, hogy a fizetőkártyák egyetlen bankközi jogalany kezében megvalósuló 
megszerzése kizárja a bankok között a kereskedők megszerzéséért folyó versenyt, ami 
ellentétes a 81. cikkel (az uniós versenyjog alkalmazása a vertikálisan integrált fizetőkártya-
iparágban).   

A holland Versenyhatóság úgy döntött, hogy a részvényesekre kiszabott bírságokat összesen 
14 000 000 euróra csökkenti. A bírságok ilyen lecsökkentésének az oka az volt, hogy 
létrehoztak egy alapot, amely kedvez a társadalmilag hatékony pénzátutalásoknak és 
amelyben összesen 10 000 000 eurót helyeztek el. 
 
Ügyről készített összefoglaló – 1615 Kerékpárgyártók 
 
2004. április 21-i határozatában a holland Versenyhatóság főigazgatója bírságokat vetett ki 
Hollandia három legnagyobb kerékpárgyártójára (amelyek együttes piaci részaránya a holland 
piacon körülbelül 80% (2000. évi árbevétel), a holland versenytörvény 6. szakaszának (az 
EKSZ 81. cikkéhez hasonló rendelkezések) megsértése miatt. Az Accell (Batavus és Koga 
nevű leányvállalatain keresztül), a Gazelle és a Giant két megbeszélést tartott (jövőbeli) 
árstratégiájukról a 2001-es kerékpár-szezonban. A jogsértésre 2000. szeptember 01. és 2001. 
szeptember 01. között került sor. A főigazgató az egyes vállalkozásokra 12 809 000, 
12 898 000 és 3 978 000 euro összegű bírságot szabott ki. A kerékpárgyártók fellebbeztek. A 
holland közigazgatási jog szerint (jelenleg) a holland Versenyhatóság igazgatóságának 
jogorvoslati felülvizsgálati eljárás keretében újból meg kell vizsgálnia a főigazgató 
határozatát, mielőtt a felek a határozat ellen bírósághoz fordulhatnának. 2005. november 24-i 
határozatában az igazgatóság a felek ellenvetéseinek többségét elutasította. Az EKSZ 81. 
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cikkét alkalmazta a jogsértésre, a vitatott határozattal ellentétben, mivel azt még az 
1/2003/EK rendelet hatályba lépése előtt hozták. A védelem jogainak megsértésére való 
tekintettel az igazgatóság a felek számára a bírságokat 10%-kal csökkentette. A jogorvoslati 
felülvizsgálatot követően a bírságok a következők voltak: Accell: 11 528 000 EUR, Gazelle: 
11 608 000 EUR, Giant: 3 421 000 EUR. A határozat ellen indított bírósági eljárás 
folyamatban van.         
 
Ügyről készített összefoglaló – 3353 CR Delta  

 
2003. december 31-i határozatában a holland Versenyhatóság főigazgatója bírságokat vetett ki 
a CR Delta cégre, a holland versenytörvény 24. szakaszának (az EKSZ 82. cikkéhez hasonló 
rendelkezések) megsértése miatt, három visszatérítési rendszer miatt, amelyek mind 
egyenként, mind együttesen, erőfölénnyel való visszaélést valósítanak meg. A CR Delta 
tenyészbika-spermát szállít szarvasmarha-tenyésztő ügyfelei számára. Az általa adott 
úgynevezett „mennyiségi visszatérítések” nem „számla szerinti visszatérítések” voltak, hanem 
egyéves referenciaidőszak végén fizették, fokozatosan emelkedő mértékben (1-5%), a vásárolt 
mennyiségeknek megfelelően. Az engedményt az ügyfél teljes, a CR Deltával tenyészbikák 
spermáját illetően lebonyolított forgalmának megfelelően számították ki. A második 
visszatérítési rendszer (1-2%) annak fejében járt, ha egy ügyfél vállalta, hogy tenyészbika-
spermakészletét (csaknem) kizárólag (90-100%-ban) a CR Deltától szerzi be. A harmadik 
visszatérítési rendszer 10%-os árengedményt jelentett az ügyfél számára a minősített 
tenyészbika-sperma megvásárlásakor, amikor az ügyfél beleegyezett, hogy a nem minősített 
tenyészbika-spermát tesztelje. A CR Delta piaci részaránya az érintett piacon körülbelül 80%. 
A jogsértésre 2001. szeptember 01. és 2003. szeptember 01. között került sor. A főigazgató 
2 600 000 euro összegű bírságot szabott ki és két rendelkezést adott ki. A CR Delta 
fellebbezett. Az ezt követő jogorvoslati felülvizsgálati eljárásban a holland Versenyhatóság 
igazgatósága a fellebbező összes ellenvetését elutasította. Tekintettel az 1/2003/EK rendelet 
hatályba lépésére, a jogsértésre az EKSZ 82. cikkét alkalmazta, ami az eredeti határozat 
esetében nem volt így. Az ügy jelenleg a holland versenybíróság előtt van felülvizsgálat alatt.  
 
A 81/82. cikk értelmében hozott határozatok teljes listája 2005-ben:  

 
Építőipari ágazat 
• 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/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/2005/05-40_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
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
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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 

Kerékpárgyártók 

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 
 

Ausztria 
Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
Díjskála építőipari mérnökök számára 
2004 júniusában a BWB (és a kartellügyekkel foglalkozó szövetségi főügyész) széleskörű 
vizsgálatokat követően a Kartellbírósághoz fordult az építőmérnökök díjskálájának 
(Honorarordnung der Baumeister (HOB)) visszavonása ügyében. Ebben az esetben a díjskála 
a kartellnyilvántartásban szerepel, mint nem kötelező érvényű ajánlás egy egyesület részéről, 
amely konkrét tevékenységek számára határoz meg árakat. 
 
A versenyhatóság úgy vélte, hogy a díjskála nem összeegyeztethető az EKSZ 81. cikkével. 
Kiterjedt vizsgálatot követően a Kartellbíróság április 14-i határozatában elrendelte, hogy az 
Építőipari Egyesület a díjskálát vonja vissza, mivel -- a BWB és a kartellügyekkel foglalkozó 
szövetségi főügyész által bemutatott érvelést követve -- arra a megállapításra jutott, hogy az 
megsérti az európai kartelljogot. A Legfelső Kartellbíróság jóváhagyta a határozatot.  
 

Egyéb végrehajtási tevékenységek  

Lufthansa/osztrák utazási irodák 
2004. november 1-jén a Lufthansa bejelentette, hogy értékesítési rendszerét jelentősen 
átalakítja, és nettóár-rendszert vezet be. Ennek eredményeként az utazási irodák többé nem 
kaptak alapjutalékot. Az utazási irodák saját szolgáltatási díjaikat az ügyfeleknek azonban 
felszámíthatják. Azt, hogy mikor számítsanak fel díjat, és mekkorát, az egyes utazási irodákra 
bízták.  
 
Az Utazási Irodák Egyesülete 2004 novemberében kérelmet nyújtott be a Kartellbírósághoz, 
azzal érvelve, hogy a jutalék eltörlése a Lufthansa azon követelményével együtt, hogy a 
repülőjegyeken a nettó árnak kell megjelennie, törvénytelennek minősítendő, mint árrögzítés. 
A kérelmet elutasították. A Bíróság úgy vélte, hogy a 81. cikket kell alkalmazni, mivel az 
értékesítési rendszert több uniós tagállamban alkalmazták, de törvénytelen árrögzítésre nem 
került sor. Az utazási szerződést közvetlenül a Lufthansa és az ügyfél kötötte meg, és csak 
erre a szállítási szerződésre rögzítette a Lufthansa az árat. Az utazási iroda csak az ügyfél 
nevében tett érdekeltségi nyilatkozatot hajtotta végre. Az utazási iroda mérlegelésére bízták, 
hogy tanácsadási szolgáltatásaiért számítson-e fel díjat, és mekkorát. Az utazási irodákat 
ezáltal versennyel kapcsolatos cselekvési szabadságukban nem korlátozták. 
 

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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A Kartelltanács határozatai a 81. és a 82. cikkekkel kapcsolatban: 

- Az építőmérnökök díjskálája 
- Lufthansa/osztrák utazási ügynökségek 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*a felek közötti megegyezéssel ért véget) 
 
Kapcsolat a BWB tevékenységi jelentéséhez (mindegyik, kivéve a Synchron Film és tsai): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugália 
Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
Portugál Állatorvosok Egyesülete 
 
Az Állatorvosi Szakmai Egyesület 1996-ban elfogadott egy Szakmai Etikai Kódexet, 
amely előírja, hogy az állatorvos által folytatott független praktizálás által végzett 
szolgáltatásokra (beleértve az Európai Unió más tagállamainak állatorvosait is) az 
Állatgyógyászok Nemzeti Uniója által megállapított minimális díjnak megfelelő díjakat 
kell felszámítani.  
 
A portugál Versenyhatóságnak az volt az álláspontja, hogy a portugál állatgyógyászok 
egyesülete vétkes abban, hogy az EKSZ 81. cikkével ellentétesen, minimális díjak 
felszámítását kötelezettségként írja elő, és összesen körülbelül 76 000 eurós bírságot 
vetett ki, 2005. május 19-i határozatával. A jogsértés súlyosságára való tekintettel a 
jogsértőt kötelezte, hogy a határozatot a hivatalos lapban és egy országos terjesztésű 
portugál napilapban jelentesse meg. Továbbá az állatorvosok egyesületének weboldalán, 
és egy folyóiratban 15 napon belül közzé kellett tennie az elfogadott intézkedéseket. 
 
A portugál Versenyhatóság azon az állásponton van, hogy a Wouters-ítélet (C-309/99) 
értelmében a minimális díjak felszámításának kötelezettsége az állatgyógyászok 
egyesülete részéről nem tekinthető szükségesnek ahhoz, hogy a független 
állatgyógyászati tevékenység megfelelő végzését biztosítsák.  
 
Ez a portugál versenyhatóság első olyan határozata volt, amely az EK-Szerződésben 
megállapított, a közösségi versenyszabályok alkalmazásának új, decentralizált rendszere 
szering kiadott versenyszabályok megsértését érintette. 
 
A határozat ellen fellebbezést nyújtottak be a Lisszaboni Kereskedelmi Bíróságnál (a 
Bíróság döntése 2006 elején várható).  
 
Portugál Fogászati Egyesület 
 
A Portugál Fogászati Egyesület elfogadott egy Szakmai Etikai Kódexet, amely előírja, hogy 
a fogorvos által végzett független praktizálás során teljesített szolgáltatásokért az Egyesület 
által megállapított minimális és maximális díjnak megfelelő összeget kell felszámítani.  
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A portugál Versenyhatóságnak (PVH) az volt az álláspontja, hogy a portugál fogászati 
egyesület vétkes abban, hogy az EKSZ 81. cikkével ellentétesen, minimális és maximális 
díjak felszámítását kötelezettségként írja elő, és 2005. június 30-i határozatában összesen 
körülbelül 160 000 eurós bírságot vetett ki. A jogsértés súlyosságára való tekintettel a 
jogsértőt kötelezte, hogy a határozatot a hivatalos lapban és egy országos terjesztésű portugál 
napilapban jelentesse meg. Továbbá a fogorvosok egyesületének weboldalán, és egy 
folyóiratban 20 napon belül közzé kellett tennie az elfogadott intézkedéseket. 
 
A portugál Versenyhatóság azon az állásponton van, hogy a minimális díjak felszámítására 
vonatkozó kötelezettség megállapítása a portugál fogászati egyesülés részéről nem tekinthető 
a Wouters-ítélet értelmében vett, közérdek által igazolt, kényszerítő indoknak. 
A határozattal szemben a Lisszaboni Kereskedelmi Bírósághoz fellebbezést nyújtottak be (l. 
„Az EK versenyszabályok nemzeti bíróságok általi alkalmazása”). 

 
A 81/82. cikk értelmében hozott határozatok listája 2005-ben:  
 
Portugál Állatorvosok Egyesülete 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Portugál Fogászati Egyesület 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Az 1/2005 sz. ajánlás – Gázipar 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
A 2/2005 sz. ajánlás – Mobiltelefonos szolgáltatások 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Szlovákia 

Kartellek 

A D1 autópálya Mengusivce - Jánovce szakaszának építésére pályázatot írt ki a Szlovák 
Útkezelő, 2004-ben. Az autópálya-szakaszt két részre osztották, ami azt jelentette, hogy két 
különálló pályázat volt. 
 
A pályázók által ajánlott legalacsonyabb árak az állam által megadott maximált árat 
körülbelül 20%-kal haladták meg. Ennek megfelelően mindkét tendert érvénytelenítették. 
Annak felmérésére, hogy kötöttek-e versenyellenes megállapodást, a Szlovák Köztársaság 
Monopóliumellenes Hivatala vizsgálatot indított.  
Az egyes tételek szintjén hasonlítva össze a tender résztvevőinek árajánlatait (a pályázati 
kiírás csaknem 900 tételt tartalmazott), a Hivatal azt állapította meg, hogy az árajánlatok 
díjazása az egyes tételeknél a tender minden résztvevőjénél rendkívül egyforma volt az 
autópálya első szakasza tekintetében.  
A Hivatal azt a következtetést vonta le, hogy a tender résztvevői a versenyt korlátozó 
megállapodást kötöttek, ami az árak koordinálását eredményezte az első autópálya-szakasz 
esetében. A Hivatal azonban nem gyűjtött elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy az összejátszási 
magatartást a második autópálya-szakasz esetében bizonyítani tudta volna. A Hivatal 
1,473,978,000 szlovák korona (40,000,000 euro) bírságot szabott ki a felekre. 
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A 81/82. cikk értelmében 2005-ben hozott határozatok listája  
 

Szlovák Ügyvédi Kamara – reklámkorlátozások (2005. december 22-i 2005/KH/1/1/136 sz. 
határozat) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098) 

 
Strabag a.s., Cseh Köztársaság, Doprastav, a.s., Szlovák Köztársaság, BETAMONT s.r.o., 
Szlovák Köztársaság,  Inžinierske stavby, a.s., Szlovák Köztársaság, Skanska DS a.s., Cseh 
Köztársaság, Skanska BS a.s., Szlovák Köztársaság, Mota - Engil, Engenharia e Construcao, 
S.A., Portugália - pályázati összejátszás (2005. december 23-i, 2005/KH/1/1/137. sz. 
határozat) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097) 
 

Finnország 
 
A finn Versenyhatóság (FVH) az EK versenyjogi cikkeit egy esetben alkalmazta 2005-ben: 
 
Az FVH határozatot hozott arról, hogy a Suomen Numeropalvelu (a finn telefonszám-
szolgálat, SNOY) visszaélt erőfölényével, amikor megkövetelte, hogy telefonkönyv-
szolgáltatást biztosító vállalkozási ügyfelei szolgáltatásaikat ne kínálhassák fel a végső 
felhasználóknak ingyenesen és előzetes internetes regisztráció nélkül. 
 
A SNOY a Fonecta Csoport és a Finnet-Media közös vállalkozása, amely a telefon-előfizetők 
országos adatbázisát kezeli, és az információkat olyan társaságoknak értékesíti tovább, 
amelyek telefonkönyv-szolgáltatásokat kínálnak. A SNOY versenytársakkal jelenleg nem 
rendelkezik. A SNOY tulajdonosai a panaszossal, az Eniro Finnországgal versenyeznek, mint 
telefonkönyv-szolgáltatók. 
 
Vizsgálatai alapján az FVH azt állapította meg, hogy a SNOY magatartása végső soron 
kísérlet annak megakadályozására, hogy új típusú szolgáltatást kínáló versenytársak 
jelenjenek meg. Ugyanakkor a SNOY viselkedése lelassítja az új technológiát kiaknázó és 
fokozottan felhasználóbarát, alkalmazkodó és költséghatékony telefonkönyv-szolgáltatások 
fejlesztését. A SNOY viselkedése ezért ellentmond a jogalkotó szándékának, miszerint az 
újfajta telefonkönyvek fajtáiból az ellátást növelni kell és elő kell mozdítani azok használatát. 
 
Határozatában az FVH megtiltja a SNOY viselkedését, mert az a versenytörvényt és az EKSZ 
82. cikkét sérti. A határozat a SNOY-ra ellátási kötelezettséget is kiszab a telefon-
előfizetőkkel kapcsolatos információk tekintetében. A határozat végrehajtása érdekében egy 
folyamatos feltételes bírságot szabtak ki. A tiltó határozaton kívül az FVH javasolta a Piaci 
Bíróságnak, hogy a SNOY-ra szabjon ki egy 150,000 eurós bírságot a verseny megsértéséért. 
A határozat (1097/61/2003) megtalálható az FVH weboldalain, finn nyelvem: 
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-
2005-61-1097 

Svédország 

Erőfölénnyel való visszaélések 
 
Dnr 797/2004 

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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A SES, amely villamos szerelési cikkek gyártója és forgalmazója a svéd piacon, visszaélt 
erőfölényével a szokásos csatlakozók és kapcsolók gyártásának és forgalmazásának piacán 
(ideértve a távirányítású kapcsolókat, az időkapcsolókat és a szabályozós kapcsolókat), 
amikor hűségkedvezményeket alkalmazott nagykereskedelmi ügyfelekkel kötött 
megállapodásaiban. A hűségkedvezmények felhasználásával a SES megnehezített a piacra 
lépést az új társaságok számára.  
 
Kimenet: kötelezettségvállalásról szóló határozat, amely 3 millió SEK összegű bírságot 
javasol, amelyhez a Stockholmi Kerületi Bíróság jóváhagyására még szükség van.     

 
Dnr 873/2005 
A TS, a svéd távközlési szolgáltató, visszaélt erőfölényével a nyilvános telefonhálózathoz 
való, rögzített helyről történő, lakossági ügyfelek számára biztosított hozzáférés piacán. A TS 
a szélessávú szolgáltatók versenyét azzal próbálta korlátozni, hogy IP-alapú hozzáférést 
biztosított a telefonszolgáltatásokhoz, szelektív árengedmények alkalmazásával a rögzített 
vonalak előjegyzésének szerelésekor az olyan ügyfelek számára, akik meglévő előfizetői 
számukat át kívánják vinni az új szolgáltató hálózatába.  
 
Kimenet: tiltó határozat, amely 44 millió SEK összegű bírságot javasol, amelyhez a 
Stockholmi Kerületi Bíróság jóváhagyására még szükség van.  
 
Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
Dnr 532/2004 
Az EB tapétát gyárt és forgalmaz a svéd piacon.  Az EB nagyon erős pozíciókkal rendelkezik 
a tapéták gyártásában, valamint festőknek és tapétázóknak történő forgalmazásában. A svéd 
Versenyhatóság vizsgálata megmutatta, hogy az EB, a kiskereskedőkkel kapcsolatos szelektív 
forgalmazási rendszerében szelektív mennyiségi kritérium alkalmazásával megnehezítette az 
új kiskereskedők számára a piacra lépést. Az EB szelektív forgalmazási rendszere a Szerződés 
81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások kategóriáiról és az összehangolt 
magatartásokról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendelet szerinti 
mentességben nem részesülhet.  
 
Kimenet: kötelezettségvállalásról szóló határozat, amely 1 millió SEK összegű bírságot 
javasol.     

 
A 81/82. cikk értelmében 2005-ben hozott határozatok listája: 
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Egyesült Királyság 

Megállapodások és összehangolt magatartások 
 
MasterCard UK Members Forum Limited - 2005. szeptember 6. 
A Tisztességes Kereskedelem Hivatala (OFT) arra a megállapításra jutott, hogy a MasterCard 
UK Members Forum és más MasterCard-engedélyesek az Egyesült Királyságban részesei 
voltak egy olyan megállapodásnak, amely megsérti: 

• a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében foglalt tiltást, és  

• az 1998. évi versenytörvény 2. szakaszában foglalt I. fejezet szerinti tiltást. 

Ez a megállapodás, amely meghatározta az Egyesült Királyságban kibocsátott MasterCard 
kártyák használatával végzett összes tranzakcióra alkalmazandó visszakapcsolási 
multilaterális adatcsere-díjat, 2000. március 1. és 2004. november 18. között volt hatályban. 
2004. november 18-tól új szabályokat vezettek be a visszakapcsolási adatcsere-díj 
megállapítására a UK MasterCard tranzakciókra. 

Az OFT megállapította, hogy a jogsértő megállapodás a versenyt két módon korlátozta. 
Először is, kollektív megállapodást eredményezett a multilaterális adatcsere szintjére 
vonatkozóan (lényegében az árról szóló kollektív megállapodást). Másodszor, bizonyos, a 
MasterCard UK Members Forum tagjainál és más MasterCard engedélyeseknél felmerült 
költségek (idegen költségek) indokolatlan megtérítését eredményezte, a multilaterális 
adatcsere díjon keresztül. 

A jogsértő megállapodásról határozathozatal céljával 2000. március 1-jén tettek bejelentést. 
Az ügy összes körülményét mérlegelve az OFT nem tartotta helyénvalónak, hogy a 
megállapodásból keletkező jogsértés tekintetében bírságot szabjon ki. Mivel a megállapodás 

Ügyszám   Vállalkozás Linkek 
Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm

eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

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

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

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

Dnr 883/2004 Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

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

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
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


 49

mostanra véget ért, az utasítások kérdése ebben az ügyben nem merült fel. A határozat 
szempontjából mérvadó elvek azonban valószínűleg alkalmazhatók a visszakapcsolási 
adatcsere-díj meghatározásáról szóló új megállapodásokra. 
 
Egyéb végrehajtási tevékenységek 
 
Panasz a Gamma Telecon Limited részéről a BT Wholesale-lel szemben, a Wholesale Calls csökkentett 
díjaival kapcsolatban, a 2004. december 1 – 2005. június 17. közötti időszakban 
A Kommunikációs Iroda (Ofcom) úgy vélte, hogy a British Telecommunications Group plc 
(BT) nem sértette meg az 1998-as versenytörvény 18. szakaszát (II. fejezet szerinti tiltás) 
vagy az EK-Szerződés 82. cikkét a BT Wholesale Call Product (a BT nagykereskedelmi 
hívásdíjainak felülvizsgált struktúrája) vonatkozásában, amely felülvizsgált árazás 2004. 
december 1-jétől volt érvényben.  

Az Ofcom egy, a Gamma Telecom Limited (Gamma) panasza miatt indított vizsgálatot 
követően döntött így, amely szerint a BT felülvizsgált nagykereskedelmi hívásdíj-struktúrája 
versenyellenes árrés-prést jelent. 

A határozat részletesen ismerteti az Ofcom értékelését, miszerint egy sor feltételezés és 
forgatókönyv szerint sem volt árrés-prés a BT felülvizsgált nagykereskedelmi hívásdíj-
struktúrájában, és ezért intézkedés nem indokolt. 
 
A VIP Communications Limited által a T-Mobile (UK) Limited ellen benyújtott panasz újbóli 
megvizsgálása – 2005. június 30. 
Az Ofcom megállapította, hogy a T-Mobile nem sértette meg a II. fejezet szerinti tiltást vagy 
az EK-Szerződés 82. cikkét azáltal, hogy a VIP-nek a VIP GSM-összeköttetéseinél használt, 
általa nyújtott szolgáltatásokat felfüggesztette/ lekapcsolta, miközben állítólag továbbra is 
biztosította ugyanezeket a szolgáltatásokat más társaságok számára a GSM-
összeköttetésekben való használatra. Ezért a T-Mobile ellen intézkedés nem volt indokolt. 
 
A Floe Telecom Limited által a Vodafone Limited ellen benyújtott panasz újbóli megvizsgálása – 2005. 
június 30. 
Az Ofcom megállapította, hogy a Vodafone nem sértette meg az 1998-as versenytörvényben 
szereplő, II. fejezet szerinti tiltást vagy az EK-Szerződés 82. cikkét azáltal, hogy a Floe 
számára a Floe GSM-összeköttetéseinél használt, általa nyújtott szolgáltatásokat lekapcsolta, 
miközben állítólag továbbra is biztosította ugyanezeket a szolgáltatásokat más társaságok 
számára a GSM-összeköttetésekben való használatra. Ezért a Vodafone ellen intézkedés nem 
volt indokolt. 
 
Az NTM Sales and Marketing Ltd panasza a Portec Rail Products (UK) Ltd. ellen az 
elektromos sínek kenőanyag-adagolóiban használt zsír szállításával kapcsolatban - 2005. 
augusztus 19. 

A Vasúti Szabályozási Hivatal (Office of Rail Regulation, „ORR”) úgy határozott, hogy 
intézkedés nem indokolt az 1998-as versenytörvény I. fejezet szerinti tiltásának / az EK-
Szerződés 81. cikkének a Portec Rail Products UK Ltd. („Portec”) és az RS Clare and 
Company Ltd. (Clare) vonatkozásában történt megsértése miatt. Az ORR úgy határozott 
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továbbá, hogy a Portecre vonatkozóan az 1998-as versenytörvény II. fejezete/ az EK-
Szerződés 82. cikke szerinti tiltás kapcsán intézkedés nem indokolt. 

Az ORR határozata az NTM Sales and Marketing (NTM) 2004. július 20-án benyújtott 
panaszának kivizsgálását követően született, miszerint a Portec megkísérelte, hogy az 
elektromos sínek kenőanyag-adagolóiban használt zsír tesztelési szolgáltatásainak piacán 
meglévő erőfölényét felhasználja az NTM-nek az elektromos sínek kenőanyag-adagolóiban 
használt zsír ellátási piacáról való kiszorítására. 

Bár az ORR nem zárta ki, hogy a Portec erőfölényben lehet a tesztelési szolgáltatások piacán, 
nem talált elégséges bizonyítékot annak megállapítására, hogy a Portec erőfölényével 
visszaélt, vagy bármiféle versenyellenes megállapodást kötött volna vagy ilyen magatartást 
tanúsított volna a Clare irányában. 
 
 
2. Az EK versenyszabályok nemzeti bíróságok általi alkalmazása   
 
A Cseh Köztársaság, Görögország, Írország, Olaszország, Ciprus, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia és 
Finnország nem jelentett be semmilyen, bíróságaik által az EK versenyszabályainak 
alkalmazásával hozott határozatot. Az EK versenyszabályokat alkalmazó határozatot a 
következő tagállamok versenyhatóságai jelentettek be, az alábbiak szerint:  

Belgium 
 
Nemzeti előzetes döntéshozatal 
 
A Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a versenyügyekkel 
foglalkozó belföldi bíróságok által neki benyújtott kérdések előzetes döntéshozatalában. 
2005-ben előzetes döntést három, a Közösség versenyjogát érintő ügyben és egy, a nemzeti 
versenyjogot érintő ügyben hozott.  
 
A közösségi jogot érintő három ügyben a Versenytanács és a „Corps des Rapporteurs” tett 
írásbeli észrevételeket. Az Európai Bizottság, a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság által az 
1/2003/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében hozzá intézett segítségkérésre 
reagálva, ezekkel az ügyekkel összefüggésben is véleményt nyilvánított. 

1. Emond Laurent kontra Brasserie Haacht: a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság 2005. 
június 23-i ítélete 

1993-ban a Brasserie Haacht tízéves kizárólagos vásárlási megállapodást kötött egy kávéház-
bérlővel, a sörfőzde söreire. A tulajdonos ezt követően ezt az üzleti értéket eladta, és 1997-
ben a vevő újabb kizárólagos vásárlási megállapodást kötött a Brasserie Haachttal, a sörtől 
különböző italokra.  
 
1999-ben a vevő csődbe ment, és az első bérlő az 1993-as megállapodás idő előtti 
megszüntetését kérte. A Brasserie Haacht ezt visszautasította, azzal érvelve, hogy a maga 
részéről jogában áll ragaszkodni az 1993-as megállapodásban meghatározott időszak 
betartásához.  
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A Liège-i Fellebbviteli Bíróság az EKSZ 81. cikkének figyelembevételével az 1993-as 
megállapodás jogszerűségét illetően egy előzetes döntésre hivatkozott. 
 
A Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság megvizsgálta, hogy a megállapodások összeegyeztethetők-e 
a közösségi joggal, adottnak véve, hogy a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás 
feltétele teljesül. A két megállapodás megkötésekor jogszerű volt, mivel azokra az 
1984/83/EK és a 2790/1999/EK rendeletekben megállapított csoportmentességek 
vonatkoztak. A bíróság azonban figyelembe vette, hogy a megállapodásoknak a 
versenyszabályokkal való összeegyeztethetőségét nem akkor vizsgálta, amikor a 
megállapodásokat megkötötték, hanem akkor, amikor azok megszűnnek. A Bíróság úgy vélte 
továbbá, hogy mindegyik megállapodást elkülönítve kell kezelni, mivel azok az áruk, 
amelyekre a két megállapodás vonatkozott nem helyettesíthetők, és ezért nem ugyanannak a 
piacnak a részeit képezik.  
 
Miután az EK csoportmentességi rendeleteinek időbeli alkalmazását nagyon részletesen 
elemezte, a bíróság megjegyezte, hogy az állítólagos megsértés időpontjában az 1993-as 
megállapodásra a 2790/1999/EK rendelet által előírt csoportmentesség vonatkozott és az 
kielégítette a vertikális korlátozásokra vonatkozó útmutatásokat tartalmazó 2000. október 13-i 
bizottsági közlemény feltételeit (HL C 291, 2000.10.13., 1. o.). 
 
Ezzel szemben az állítólagos megsértés idején a második megállapodásra semmiféle uniós 
csoportmentességi rendelet nem vonatkozott. Ennek ellenére a bíróság úgy vélte, hogy a 
megállapodás a versenyszabályok szerint jogszerű volt, a „de minimis” megállapodásokról 
szóló bizottsági közlemények alapján, még akkor is, ha lehetséges a halmozott kizárási hatás. 
A bíróság azt állapította meg, hogy a megállapodások jogszerűsége nem megkérdőjelezhető, 
és ezért a megállapodás semmisségének az EKSZ 81. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltása 
nem merül fel.  

2. SABAM kontra Productions & Marketing (P&M): a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság 
2005. november 3-i ítélete 

A P&M, amely zenei rendezvényeket szervez, a Brüsszeli Kereskedelmi Bíróságnál pert 
indított a SABAM ellen, amely egy jogkezelő társaság, zenei szerzői jogok kezelésére, és 
amely ténylegesen monopóliumot élvet a zenei előadások és hangversenyek szerzői jogi 
engedélyeinek megadásában. A SABAM előzőleg visszautasította, hogy a P&M számára a 
„nagy szervező” státuszát megadja, ami azt a fizetendő jogdíjak 50%-os csökkentésére 
jogosította volna fel. A P&M azzal érvelt, hogy a SABAM erőfölénnyel való visszaélésben 
vétkes, mivel a „nagy szervező” státuszának kiadását többek között attól teszi függővé, hogy a 
P&M legalább három éve folytatja-e tevékenységeit, és ezáltal a SABAM a kialakult 
vállalkozásokat indokolatlan előnyben részesíti a piacra újonnan belépett vállalkozásokkal 
szemben.  
 
A Brüsszeli Kereskedelmi Bíróság előzetes döntésért a Brüsszeli Fellebbviteli Bírósághoz 
fordult, hogy a SABAM viselkedése erőfölénnyel való visszaélést jelent-e.  
A bíróság először is megindokolta, miért kell a közösségi versenyjogot alkalmazni ebben az 
ügyben. Mivel a SABAM az egyedüli olyan piaci szereplő, amely a belga piacok zenei 
rendezvények megszervezésére engedélyeket adhat ki, az általa az előadások megszervezőivel 
szemben alkalmazott sávos árazás, amely a piacon töltött idő szerinti kritériumon alapult, 
megnehezítheti, hogy más tagállamokból a versenytársak bejussanak az előadások 
szervezésének belga piacára. A bíróság úgy vélte, hogy a SABAM árazási rendszere 
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visszaélést jelentő magatartást valósít meg, mivel az előadások szervezőire egyenlőtlen 
feltételeket alkalmaz, holott a szolgáltatások egyenértékűek.  
 
A bíróság megállapította, hogy a SABAM a sávos árazást nem alapozhatja gazdasági érvekre, 
mint például a létrehozott üzletre vagy a méretgazdaságosságra. Szembeszökően túlzónak 
tartja továbbá a nagy szervezők számára kínált díj és az alaptarifa közötti – 2:1 arányú – 
különbséget. 
 

3. Wallonie Expo (“WEX”) kontra FEBIAC: a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság 2005. 
november 10-i ítélete 

 
A FEBIAC az összes belga motorkerékpár- és haszonjármű-gyártó és -importőr szövetsége, 
amely kétévente szervez haszonjármű kiállítást. 2005-ös kiállítása alkalmából a FEBIAC azt a 
szabályt vezette be, amely megtiltotta a kiállítóknak, hogy bármiféle hasonló belgiumi 
rendezvényen részt vegyenek a kiállítás megnyitását megelőző hat hónapban.  
 
Az Elsőfokú Bíróság elnöke, aki az ideiglenes mentesség iránti kérelemmel foglalkozott, a 
Brüsszeli Fellebbviteli Bírósághoz fordult az ilyen versenyellenes feltétel jogszerűségének 
kérdésére vonatkozó előzetes döntésért. Írásos észrevételeikben a Versenytanács és a „Corps 
des Rapporteurs” azt állapították meg – mint az Európai Bizottság is a bíróságnak bemutatott 
véleményében –, hogy van hatás a tagállamok közötti kereskedelemre. A kiállított járművek 
többségét importálják, és a vonatkozó termékek szinte teljes behozatalát a kiállítók képviselik, 
aminek eredményeként a más belgiumi kiállításokon való részvétel megtiltása valószínűleg 
hatással lenne a Közösségen belüli kereskedelemre.  
 
A Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság úgy vélte, hogy a FEBIAC szabálya nem mond ellent a 81. 
cikk (1) bekezdésének, mivel a verseny korlátozásának értékelhető jellegének feltétele nem 
teljesült. A bíróság úgy vélte, nem bizonyosodott be, hogy a hathavi tiltás a szervezőknek a 
FEBIAC-kal folytatott eredményes versenyre való képességét értékelhetően korlátozó 
hatással nem járt abban, hogy elegendő számú kiállítót és látogatót tudjanak vonzani. A 
FEBIAC-nak a 2005-ös kiállításra vonatkozó szabálya ezért nem tartozik az EKSZ 81. cikke 
(1) bekezdésének hatálya alá. 
 
A bíróság ezután a szabály jogszerűségét az EKSZ 82. cikkének figyelembevételével 
vizsgálta meg. Megállapította, hogy a FEBIAC tényleges monopóliummal rendelkezik a 
haszonjármű-kiállítások megszervezésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása terén 
Belgiumban, és azáltal a közös piac jelentős részében. Az a tiltás, amelyet a más 
rendezvényeken való részvétel tekintetében a FEBIAC a kiállítóira kiszabott a verseny 
számára akadályt jelent abban a hathónapos időszakban, és befolyással lehet a piac 
szerkezetére. A bíróság véleménye szerint ez a tiltás sem nem indokolt, sem nem arányos.  
 
Következésképpen a FEBIAC által a 2005-ös kiállítására megállapított szabály jogszerű, és 
ezért az EKSZ 81. cikkének (1) bekezdése szerint nem tiltható meg. Mivel azonban 
erőfölényben lévő vállalkozás, a FEBIAC a tiltási szabályt 2005-ös kiállítására nem 
alkalmazhatta, mivel az visszaélést jelentő magatartást valósított meg.  
 

 
4. Kristel Cools kontra Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: a Brüsszeli Fellebbviteli 

Bíróság 2005. január 25-i ítélete 
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2005. január 25-i ítéletében a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság a belga versenytörvény egyik 
kérdését válaszolta meg, amely az Antwerpeni Elsőfokú Bíróságtól kapott előzetes döntés 
iránti kérelem kapcsán került eléje, az Antwerpeni Keresztény Betegbiztosítási Alap által 
tagjai számára fogszabályozási kezelésekhez nyújtott kiegészítő biztosítást érintő ügyben. Ez 
a biztosítás kiegészítő térítésre való jogosultságot adott, ha a kezelést olyan fogorvos 
biztosította, aki bizonyos követelményeknek megfelelt, mint például fogszabályozási 
képzettsége volt, vagy bizonyos mértékű gyakorlattal rendelkezett a fogászat területén. 
 
Kristel Cools asszony olyan fogorvos volt, aki ezeknek a követelményeknek nem felelt meg, 
és aki a bíróságtól olyan ítéletet kért, amely elrendeli, hogy az Antwerpeni Keresztény 
Betegbiztosítási Alap fizessen neki kártérítést azért a bevételért, amely olyan páciensektől 
maradt el, akik a fogszabályozási kezelés költésének megtérítése érdekében más 
fogorvosokhoz fordultak, olyanokhoz, akik a biztosítási alap által meghatározott 
követelményeknek megfelelnek. 
 
A bíróság arra szorítkozott, hogy tagadó választ adott arra kérdésre, vajon ilyen szolgáltatás 
nyújtásával az Antwerpeni Keresztény Betegbiztosítási Alap vállalkozásként járt-e el, a 
gazdasági verseny védelméről szóló, 1991. augusztus 5-i, 1999. július 1-jén összehangolt 
törvény értelmében. Mivel a vállalkozási jogállás birtoklása követelmény volt a törvény 2. és 
3. cikkeinek alkalmazásában, a bíróságnak tovább nem kellett vizsgálnia a versenymagatartás 
jogszerűségét. 
 
A bíróság okfejtése arra a tényre alapult, hogy a szolgáltatást annak a feladatnak a teljesítése 
keretében biztosították, amellyel a betegségbiztosítási alapot a jogalkotó és a 
társadalombiztosítási testületek bízták meg, mégpedig olyan kötelező juttatások kifizetése, 
amelyeket magánbiztosítók nem tudnak fizetni, vagy nem elégséges mértékben fizetnek. Ezért 
a fogszabályozási juttatás a bíróság véleménye szerint a társadalombiztosítási rendszer által 
fizetett juttatás jellemzőivel bír.  
 
A bírósághoz eljuttatott írásos észrevételeiben a Versenytanács annak a nézetének adott 
hangot, hogy a fogszabályozási juttatás biztosításával az Antwerpeni Keresztény 
Betegségbiztosítási Alap valójában vállalkozásként járt el, és hivatkozott a Tanács elnökének 
az ideiglenes intézkedések alkalmazásáról szóló, 2001. január 2-i 2001-V/M. sz. határozatára 
(Moniteur belge, 2001. május 5., 14852).  
 

Dánia 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (a Legfelső Bíróság 2005. április 20-i 
ítélete). GT Linien A/S kontra DSB and Scanlines A/S. 
Az ítélet többek között a 82. cikk szerinti, erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozik. A De 
Danske Statsbaner (DSB) állami tulajdonban lévő vasúti és kompüzemeltető. A DSB 
tulajdonában volt a Gedser kikötő, és kompszállítást biztosított Németországba. A kikötő 
tulajdonosaként a DSB kikötői díjakat szedett be egy másik kompüzemeltetőtől, a GT 
Linientől a kikötő használatáért, amely szintén használta a Gedser kikötőt a kompszállításhoz. 
A Legfelső Bíróság megállapította, hogy a DSB erőfölénnyel rendelkezett a kikötői 
szolgáltatások piacán a Dánia és Németország közötti, a Balti tengeren történő 
kompszállításban. A Legfelső Bíróság úgy rendelkezett, hogy a DSB visszaélt erőfölényével, 
amikor a GT Linien számára kikötői díjakat vetett ki, anélkül, hogy saját maga és a Deutsche 
Bundesbahn számára ilyet felszámított volna. Ez az EKSZ 82. cikke (2) bekezdésének c) 
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pontja szerinti visszaélést valósított meg. A bíróság megállapította, hogy a kikötői díjakat a 
GT Linien ügyfeleire nem hárították át, és ennek megfelelően elrendelte, hogy a DSB fizessen 
kártérítést a GT Liniennek.       

Németország 
A következőkben egy összefoglaló szerepel a német polgári bíróságok által hozott olyan 
határozatokról, amelyeknél a közösségi jogot alkalmazták, és amelyekről a szövetségi 
kormányt tájékoztatták.  
 
Bíróság Határozat 

időpontja 
Tárgy 

OLG 
(Oberlandesgericht) 
München U (K) 
3447/04 

20.01.2005 Kereskedői szerződés megszüntetése a vonatkozó szerződéses 
feltételre alkalmazandó 1400/2002/EK rendelet elfogadását 
követően 
Indokok: EKSZ 81. cikk (1) bekezdés, 1400/2002/EK rendelet 
 

LG (Landesgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

03.02.2005     Mivel az alperes nem rendelkezett erőfölénnyel a piacon, nem 
jogosult az abból eredő károk megtérítése, hogy a felperes által 
Bremerhaven kikötőjében elvégzendő rakodási szolgáltatások 
céljából a hozzáférést megtagadta (a verseny korlátozásának 
tilalmáról szóló törvény (GWB) 33. cikke és 19. cikke (4) 
bekezdésének 4) pontja, az EKSZ 82. cikke) 
 

OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17.02.2005     Nem történt visszaélés az alperes hálózati és mérőóra-bérleti 
díjainak megemelésével: az energiatörvény (EnWG) 6. cikkének 
(1) bekezdése szerinti helyes magatartás feltételezése a hálózati 
díjaknak a VV Strom II Plus alapján történő kiszámításával, a 
díjak jóváhagyása az áramtarifákról szóló szövetségi rendelet 
(BTOElt), az EnWG 6. cikkének (1) bekezdése, a GWB 19. és 
20. cikkei, a polgári törvénykönyv (BGB) 315. cikke és az EKSZ 
81. cikke szerint 
 

BGH 
(Bundesgerichtshof) 
KZR 28/03 

22.02.2005     A felperes nem köteles kártérítést fizetni a szolgáltatási 
szerződésben az értékesítési célokra vonatkozó megállapodás 
meghiúsulásáért; az értékesítési célokra vonatkozó megállapodás 
semmis, mivel az „kapcsolt” szállítás volt. 
(az EKSZ 81. cikke, az 1475/95/ rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének 3) pontja 
 

LG Köln 85 O 
75/04 

08.03.2005 A vállalkozás ügyfélprogramjainak alapján kifizetett felárak 
visszafizetésére való jogosultság indokai a következők: a 
mögöttes szerződéses szabályok a trösztellenes jog alapján 
érvényesek 
(EKSZ 81. cikk) 
 

LG München I 27 O 
899/04 

01.04.2005 Jogosultság a lízing- és sörszállítási szerződés szerinti fizetésre, a 
következő indokok alapján: a szerződés a trösztellenes jog 
alapján érvényes 
(a GWB 17., 19. és 20. cikkei; az EKSZ 81. és 82. cikkei) 
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OLG Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.04.2005     A fellebbező félnek a Kartellhivatal határozata ellen benyújtott 
fellebbezés felfüggesztő hatályának visszaállítása iránti kérelmét 
elutasították, mivel: sem formálisan, eljárási szempontból vagy 
tartalmában nem voltak komoly kétségek a vitatott határozat 
legitimitásával szemben. Az ellenmondó érdekek 
figyelembevétele indokolta az azonnali hatályba lépést. Az 
azonnali hatály a panaszos számára nem okozott indokolatlan 
nehézséget. 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.04.2005   Árengedmények visszafizetésére való jog, az alperes által 
megszerzett járművek újbóli értékesítése miatt (az EKSZ 81. 
cikke) 
 

LG Mannheim 22 O 
74/04 Kart. 

29.04.2005 A felperes nem jogosult kártérítésre az alperestől az alperesnek 
az európai papírgyártók árkartelljében való részvétele miatt (az 
átadott jogok alapján).  
(a BGB 823. cikkének (2) bekezdése, az EKSZ 81. cikke, a 
GWB 1. és 33. cikkei) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (V) 

10.06.2005 A kkv-kból álló, az előregyártott betonalkatrészek 
forgalmazásában megvalósuló kartellre vonatkozó, 2004. június 
17-i kartellhivatali tiltó határozat semmissé nyilvánítása; a 
tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt értékelhető hatás 
nem bizonyítható 
 

BGH KZR 26/04 28.06.2005 Az ipari ítélőtábla ítéletének semmissé nyilvánítása: a 
csoportmentességi (gépjárművek) rendelet csak a 81. cikk (1) 
bekezdésében előírt tiltás alóli mentesítésre vonatkozik: ebből a 
polgári jogban végrehajtható magatartási normák nem 
származtathatók   
(a GWB 33. cikke és 20. cikkének (1) bekezdése, az 1475/95/EK 
rendelet, az EKSZ 81. cikke) 
 

OLG Düsseldorf  U 
(Kart) 39/03 

05.07.2005 Több, üveghulladék feldolgozására szóló bérmunka-szerződésből 
eredő járandóságok kifizetése: még akkor is, ha az alperes 
számára megállapított minimális garancia nem volt 
összeegyeztethető a versenyjoggal, ez az ármegállapodás 
érvényét nem érinti 
(az EKSZ 81. cikkének (1) és (2) bekezdései, a BGB 139. cikke) 
 

BGH KZR 14/04 26.07.2005 Az eljárás felfüggesztése: benyújtás az Európai Bírósághoz, az 
EKSZ 234. cikke alapján, a csoportmentességi (gépjárművek) 
rendelettel kapcsolatos kérdés tisztázása érdekében  
 

BGH KZR 16/04 26.07.2005 Az eljárás felfüggesztése: benyújtás az Európai Bírósághoz, az 
EKSZ 234. cikke alapján, a csoportmentességi (gépjárművek) 
rendelettel kapcsolatos kérdés tisztázása érdekében  
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Ideiglenes rendelkezés kibocsátása iránti kérelem, a 
szolgáltatásokhoz való részleges hozzájutás iránt nem 
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elfogadható: előnyben részesítendő a postatörvény 31. cikke 
szerinti választottbírósági eljárás 
(a GWB 20. és 33. cikkei, az EKSZ 82. cikke, a postatörvény 31. 
cikke) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 11/05 (Kart) 

28.09.2005 Az alperesnek nincs joga aktiválni a „SIM-kártyákat”: a zárolás 
megengedhető volt, mert a felperes a SIM-kártyákat egy GSM-
összeköttetéssel használta, a szerződés megsértésével, ami más 
vállalkozások számára lehetővé tette, hogy a felperes 
mobiltelefon-hálózatában a telefonhívásokat beszüntessék. A 
SIM-kártyák üzleti távközlési szolgáltatások célja történő 
használata nem jogosult  
(a GWB 19. és 20. cikkei, az EKSZ 82. cikke, a tisztességtelen 
verseny tilalmáról szóló törvény (UWG) 1. cikke) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 10/05 (Kart) 

28.09.2005 Az alperesnek a szerződés szerint nem volt joga aktiválni a 
„SIM-kártyákat”: a zárolás megengedhető volt, mert a felperes a 
SIM-kártyákat egy GSM-összeköttetéssel használta, a szerződés 
megsértésével, ami más vállalkozások számára lehetővé tette, 
hogy a felperes mobiltelefon-hálózatában a telefonhívásokat 
beszüntessék. A SIM-kártyák üzleti távközlési szolgáltatások 
célja történő használata nem jogosult  
(a GWB 19. és 20. cikkei, az EKSZ 82. cikke, az UWG 1. cikke) 
 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005   Kizárólagos forgalmazási szerződés végrehajtására való 
jogosultság 
(a GWB 1. cikke, az EKSZ 81. cikke) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Az alperes által az üzemanyag-töltőállomások kezeléséről szóló 
szerződésekben alkalmazott nem megengedhető feltételek 
(a GWB 16. cikkének (2) bekezdése, a BGB 307. cikke, a HGB 
89b. cikke, az EKSZ 81. cikke) 
 

 

Spanyolország 
 
2005-ben tíz olyan ítélet volt, amelyeknél a Szerződés 81. és 82. cikkeit alkalmazták és 
amelyeket a Bizottságnak az 1/2003/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
továbbítottak.  
 
Kilenc ítélet kapcsolódott az üzemanyag-töltőállomások által olajtársaságok ellen indított 
perekhez. Az olajtársaságok és a benzinkutak közötti jogi eljárásokban vitatott kérdések mind 
azonos jellegűek voltak, és főként a szállítási szerződések esetleges érvénytelenségére és 
semmisségére vonatkoztak. 
 
A perek közül öt volt fellebbezés az elsőfokú bíróságok által hozott ítéletekkel szemben. Az 
elsőfokú bíróság vagy egy „Juzgado de lo Mercantil” vagy egy “Juzgado de Primera 
Instancia”, míg a másodfokú bíróság az „Audiencia Provincial”. 
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A Madridi Audiencia Provincial 9. sz. tanácsa által 2005. január 31-én hozott, 42/05 sz. ítélet 
Felek: Melón, SA & Zarza SL kontra Repsol SA. 

Az eredeti ítéletben a Melón SA és a Zarza SL benzinkutak által benyújtott panaszt 
elutasították. A benzinkutak fellebbeztek, de az Audiencia Provincial az elsőfokú bíróság 
rendelkezését megerősítette, mivel a szóban forgó szerződések „bizományosi 
megállapodások” voltak, vagyis valódi megbízási megállapodások.  

A Madridi 2. sz. Juzgado de lo Mercantil által 2005. március 22-én hozott 14/05. sz ítélet 
Felek: bizalmas. 

A benzinkút eljárást indított egy olajtársasággal szemben, mivel az állítása szerint végleges 
árakat állapított meg az ügyfelek számára, és kártérítést kért. A bíróság a kereseteket 
elutasította. A szerződést „nem valódi megbízási megállapodásnak” minősítette, a vertikális 
korlátozásokra vonatkozó útmutatásoknak megfelelően (a Bizottság 2000. október 13-i 
közleménye). Másodszor az árrögzítés fennállása ellen döntött, mivel az olajtársaság 
maximált árakat rögzített, a benzinkutakra hagyva, hogy a végső árakat csökkentsék, árrésük 
mérséklésével, az ügyfelek javára. A felperes által ezzel az üggyel kapcsolatban felhozott 
fiskális érveket is elutasították. 

A Madridi 5. sz. Juzgado de lo Mercantil által 2005. április 15-én hozott 45/05. sz ítélet  
Felek: Aloyas SL kontra Repsol SA. 

Ennél a szakosodott elsőfokú bíróságnál egy benzinkút indított pert egy szállítási szerződés 
esetleges érvénytelensége, semmissége tárgyában, és kártérítést kért. A szerződés, valamint a 
kereskedelmi, pénzügyi és termékkockázatok megvizsgálását követően a bíróság úgy 
rendelkezett, hogy a szerződések nem tekinthetők megbízási szerződéseknek, hanem inkább 
újbóli értékesítésre irányuló szerződések. Másodszor cáfolta azt az állítást, hogy az 
olajtársaság a fogyasztói árakat rögzítette volna. A bíróság azt állapította meg, hogy a vitatott, 
a kizárólagos forgalmazásról szóló záradék nem tartozik a csoportmentességi rendeletek 
hatálya alá, és az EKSZ 81. cikke által tiltott versenyellenes hatásokkal bír.  A kizárólagossági 
záradék semmissége az egész szerződés semmisségének megállapításához vezetett. Kártérítést 
nem ítéltek meg. 

A Madridi Audiencia Provincial 21º. tanácsa által 2005. július 5-én hozott, 368/05 sz. ítélet 
Felek: Rutamur SA kontra Repsol SA. 

 
A fellebbezés a panaszosok által a madridi 26. számú „Juzgado de Primera Instancia” indított 
szokásos eljárás részét képezte. Az eredeti ítéletben elutasították a Rutamur SA benzinkút 
által benyújtott panaszt, amelyben azt kérte, hogy a szerződéseket 1993-tól tekintsék újbóli 
értékesítésre irányuló szerződéseknek és az ezen évek során elvesztett jövedelemért 
fizessenek kártérítést. Az Audiencia az elsőfokú bíróság ítéletét jóváhagyta, megállapítva, 
hogy a szerződés nem újbóli értékesítésre irányuló megállapodás, hanem valódi megbízási 
megállapodás volt, amelyre nem alkalmazható a 81. cikk (1) bekezdése (a csoportmentességi 
rendeletek alkalmazhatósága ezért nem volt kérdés). A felmerült költségeket a felek között 
megosztották. 
 
A Madridi 3. sz. Juzgado de Primera Instancia által 2005. július 29-én hozott 180/05. sz ítélet 
Felek: LV Tobar e Hijos SL kontra Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
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A bíró helyt adott egy javítóműhely üzemeltetője által benyújtott keresetnek, és kijelentette, 
hogy a javítóműhely üzemeltetője olajtermékek továbbértékesítője, és az 1984/1983 és 
2790/1999 csoportmentességi rendeletek értelmében az olajtársasággal kötött szerződés teljes 
egészében érvénytelen. A bíró három szempontot vett figyelembe. Először is, a szerződés jogi 
természete szerint újbóli értékesítésről szóló megállapodás, nem pedig egy valódi megbízási 
jogviszony, mivel a pénzügyi kockázatot a panaszos viseli. Másodszor, a szóban forgó 
megállapodás nem húzhat hasznot a csoportmentességi rendeletekből, a továbbértékesítési ár 
fenntartására vonatkozó korlátozás és az olajtársaság által rögzített árrések miatt. Harmadszor, 
a szóban forgó szerződés időtartama meghaladja az 1984/1983/EK rendelet 12. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában megállapított korlátot. Végül az ítélet tartalmazta a hasonló 
jellemzőkkel rendelkező szerződésekkel összhangban lévő fizetési kötelezettségeket. 
 
Az Albecete-i Audiencia Provincial 2º. tanácsa által 2005. október 3-án hozott, 191/05 sz. 
ítélet Felek: Conrado Quilez Alejo kontra Compañía Logística de Hidrocarburos SA & 
CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Az ügy lényege ismét a benzinkút üzemeltetője és a gépjármű-üzemanyag forgalmazói közötti 
szerződés jogi természete. Ebben az esetben a bíróság azt állapította meg, hogy a felek akarata 
az volt, hogy megbízási szerződést kössenek. Továbbá, az ítélet az Európai Bizottság 
iránymutatásainak alapján vázolja azokat a kritériumokat (pénzügyi és befektetési 
kockázatokat), amelyek annak felmérésére használhatók, hogy egy kiskereskedő megbízott-e 
az uniós versenyszabályok szerint. A bíróság a szerződés semmissége iránti keresetet 
elutasította, és az elsőfokú határozatot megerősítette. 
 
A madridi Audiencia Provincial 8. tanácsa által 2005. október 7-én hozott ítélet Felek: 
I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL kontra Repsol SA. 
 
A panaszos – egy benzinkút-üzemeltető – a Repsol ellen indított keresetet, miszerint a 
szerződéses jogviszony jogi természete szerint újbóli értékesítésre irányuló megállapodás, és 
ezért az 1984/1983 rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontja (a 10. cikkhez fűzött kivétel) 
alkalmazandó, így a szerződés az EKSZ 81. cikke szerint semmis. A bíróság a Legfelső 
Bíróság a gépkocsi-üzemanyagok kiskereskedelméről szóló állásfoglalásának (2000. június 2-
i, 2001. június 20-i ítéletek) és a Bizottság iránymutatásainak megfelelően rendelkezett. 
Először is azt állapította meg, hogy az I.D. Infraestructuras y Desarrollo megbízott, és a 
termékek tulajdonának átadása nem történik meg. Továbbá a kiskereskedőnek lehetősége van 
arra, hogy az újbóli értékesítésre irányuló megállapodást megbízási megállapodással váltsa 
fel, és azt a jogot nem használták fel. Másodszor az 1984/1983 rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdését kell alkalmazni, kivételképpen a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjában jelzett 
időkorláttal szemben, mivel a megállapodás „olyan benzinkútra vonatkozik, amelyet a szállító 
ad bérbe a továbbértékesítőnek, vagy más módon engedi meg a továbbértékesítőnek, hogy azt 
elfoglalja”. Harmadszor, nem nyert bizonyítást, hogy a kizárólagos szállítási szerződések 
hálózata a Bíróság esetjogának megfelelően a piacról való kiszorításhoz vezethet (Delimitis). 
Ennek eredményeként a fellebbezést elutasították és az elsőfokú határozatot megerősítették. 
 
A madridi 4. sz. Juzgado de lo Mercantil által 2005. október 19-én hozott 103/05. sz ítélet 
Felek: Inversiones Cobasa SL kontra BP Oil España SA. 
 
Egy hasonló esetben a bíró úgy rendelkezett, hogy a szerződés jogi természete nem újbóli 
értékesítésre irányuló megállapodás, hanem megbízási szerződés. Mindazonáltal azt a további 
megállapítást tette, hogy ez nem volt egy valódi megbízási megállapodás, mivel a 
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kiskereskedő bizonyos szintű pénzügyi kockázatot visel. A bíró megállapította, hogy a 
szállítói hálózat típusa és mérete Spanyolországban nem hat az államközi kereskedelemre és 
nem vezet a verseny korlátozásához. Ezenkívül a szerződés nem írta elő az újbóli értékesítés 
árainak fenntartását. Tekintettel a szerződés időtartamára, úgy rendelkezett, hogy erre az 
ügyre az 1984/1983 rendelet 12. cikkének (2) bekezdését kell alkalmazni. A benzinkút-
üzemeltető keresetét ennek megfelelően elutasították. 
 
A madridi 5. sz. Juzgado de lo Mercantil által 2005. november 11-én hozott 85/05. sz ítélet 
Felek: Conduit Europe SA kontra Telefonica de España SAU. 
 
A Telefónicát 639 000 eurós kártérítés megfizetésére ítélték a Conduitnak a versenyjog 
megsértése miatt (a tisztességtelen versenyre vonatkozó spanyol törvény, az EKSZ 82. cikke 
és egyéb nemzeti szabályozások alapján). A bíróság úgy ítélte meg, hogy a Telefónica 
visszaélt az erőfölényével, amikor a Conduitot helytelen és hiányos előfizetői adatokkal látta 
el.  
 
Ez az első alkalom, hogy spanyol bíróság kártérítést ítélt meg a telekommunikációs piac 
versenyjogi szabályainak megsértése miatt, a távközlési szabályozó hatóság, a „Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones” (CMT) által benyújtott, a jogsértő magatartást megelőző 
nyilatkozat alapján. Az ítélet ezáltal az EK esetjogát követi (Courage). 
 
A kérdéses események arra az időszakra nyúlnak vissza, amikor a tudakozók piaca megnyílt 
Spanyolországban, és a „118-as” szolgáltatásokat beindították. A Telefónicát felszólították, 
hogy a tisztességes verseny érdekében szolgáltasson pontos előfizetői adatokat a 
versenytársaknak. A CMT azonban a Conduit panasza alapján bejelentette, hogy a Telefónica 
megsértette ezen kötelezettségeket. 
 
Ez a bírósági ítélet megerősíti, hogy a Telefónica helytelen és elégtelen adatokat szolgáltatott 
az előfizetőket illetően a Conduitnak, ami versenyhátrányba hozta az új belépőt, és pótlólagos 
költségeket rótt rá az alternatív adatforrásokkal és az adatok megtisztításával kapcsolatban. A 
bíróság arra kötelezte a Telefónicát, hogy a jogi eljárás költségeinek megtérítése mellett 
ezeket a költségeket is térítse meg a Conduitnak. 
 
A madridi Audiencia Provincial 11. sz. tanácsa által 2005. november 19-én hozott ítélet 
Felek: Multipetróleos SL kontra Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
A benzinkút-üzemeltető Cepsa ellen indított keresete hasonló a fentiekben felvázolt 
esetekhez. A bíróság úgy rendelkezett, hogy illetékességgel rendelkezik az ügy 
lefolytatásában, amit az elsőfokú bíróság tagadott. Az eljárás lényege a szerződés jellegének 
megállapítása volt. Bár ennek az „Audiencia Provincial”-nak a különböző tanácsai között 
nincsenek ellentmondó ítéletek, a szerződést megbízásnak és kizárólagos szállítási 
megállapodásnak minősítették (pénzügyi kockázatokat nem kell viselni, a termékek 
tulajdonjoga átadásra nem kerül, van lehetőség arra, hogy újbóli értékesítésre irányuló 
megállapodássá alakítsák át). Ezért rá az 1984/1983/EK rendelet nem alkalmazható. A 
keresetet következésképpen elutasították. 
 

Franciaország 

Rendelkezések (a jogsértés megszüntetése, szerződéses kötelezettség teljesítése) 
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Semmítőszék, 2005. június 28., Daimler Chrysler France 
Az ügy egy, az új gépjármű-rendelet, az 1400/2002/EK rendelet szerinti engedély 
megadásának elutasítására vonatkozott, egy olyan kereskedő számára, amelynek szerződése 
az előző rendelet, az 1475/95 rendelet szerint szűnt meg. 
 
A Dijoni Fellebbviteli Bíróság, bírságfizetés terhe mellett elrendelte, hogy a gyártó ismerje el 
engedélyezett javítóként a kereskedőt. A bíróság azon az állásponton volt, hogy a gyártó 
részéről a feltételeket teljesítő jelentkező elutasítása az 1400/2002/EK rendelet célkitűzéseivel 
ellentétes, hátrányos megkülönböztetést jelentő döntés volt. 
 
A semmítőszék megerősítette a fellebbviteli bíróság elemzését, de úgy rendelkezett, hogy nem 
az utóbbinak kell értékelnie a gyártó által megválasztott kritériumok megfelelőségét. Ezért a 
fellebbviteli bíróság ítéletét ezen a ponton elvetette, és a feleket a Párizsi Fellebbviteli 
Bírósághoz utasította. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Semmisségi határozatok 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. április 12., Ténor 
2004. október 14-i határozatával a Versenytanács megállapította, hogy a France Télécom és 
az SFR megsértették a Szerződés 82. cikkének előírásait, amikor olyan díjakat állapítottak 
meg, amelyek megakadályozták a vezetékes telefónia piacára újonnan belépőket abban, hogy 
két szolgáltató mobil hálózatainak összekapcsolásával versenyképes „vezetékesről mobilra” 
ajánlatokat tehessenek, veszteségek felmerülése nélkül. A Versenytanács úgy vélte, hogy az 
ilyen magatartás késleltető hatással jár az új szolgáltatók piacralépése szempontjából, egy 
olyan időpontban, amikor ahhoz, hogy a piacon tevékenykedjenek, a France Télécom és az 
SFR hálózataival való összekapcsolásán kívül más műszaki megoldás számukra nincs. 
 
A fellebbviteli bíróság a határozatot elvetette, és úgy vélte, az nem nyert megállapítást, hogy a 
France Télécom és az SFR a Szerződés 82. cikkét megsértette volna. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. március 2., Kitch Moto sarl kontra Suzuki France 
Annak érdekében, hogy a közte és a Suzuki között létrejött kizárólagos forgalmazási 
szerződés megszüntetését erőfölénnyel való visszaélésnek és kíméletlenségnek ismertesse el, 
a Kitch Moto megfellebbezte a Párizsi Kereskedelmi Bíróság egyik ítéletét, a Szerződés 81. 
cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások csoportjaira való alkalmazásáról szóló 
1999. december 22-i 2790/1999/EK mentességi rendeletre hivatkozva. 
 
Kérte a fellebbviteli bíróságot, hogy az általa megszegett forgalmazói megállapodás 2. cikkét 
a mentességi rendelet 4. cikkének b) pontja alapján semmisítse meg, amely bizonyos 
feltételek esetén a területi korlátozásokat megtiltja. Azzal érvelt, hogy csak a hálózaton kívüli 
aktív eladásokat lehetne megtiltani. 
 
A fellebbviteli bíróság a kérelmet azzal az indokkal utasította el, hogy a forgalmazási 
megállapodásban előírt lokalizációs záradék nem sértette a rendelet 5. cikkének c) pontjában 
foglalt rendelkezéseket, amelyek a szállító számára megadják „annak lehetőségét, hogy a 
rendszer valamely tagja számára megtiltsák a be nem jegyzett székhelyen történő működést”. 
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_033_fr.pdf
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
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Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. április 12., az Export Press keresete a Versenytanács 
2004. szeptember 16-i, 04-D-45 sz. határozata ellen 
Az újságok és folyóiratok összeállítását és terjesztését végző vállalkozások jogállásáról szóló 
1947. április 2-i törvény az egyes kiadásoknak a tengerentúli megyékben történő értékesítését 
a kiadók és a sajtóterjesztő szolgálatok számára tartja fenn. 
 
A Versenytanács elfogadhatatlannak nyilvánította az Export Press által a piacon erőfölényben 
lévő NMPP részéről tanúsított kizáró magatartás ellen benyújtott keresetet. Az indok az volt, 
hogy mivel az Export Press nem sajtóterjesztő szolgálat és nem kiadó, az eljárás elindításában 
nem érdekelt. 
 
Az Export Press azon az alapon fellebbezett, hogy az 1947-es törvény ellentmondásban van a 
Szerződés 82. és 86. cikkeivel. A fellebbviteli bíróság megerősítette a Versenytanács 
elemzését és az volt az álláspontja, hogy semmi nem utal arra, hogy sajtóvállalkozásoknak az 
1947-es törvényben meghatározott jogállása önmagában nincs ellentmondásban a Szerződés 
82. és 86. cikkeinek rendelkezéseivel, és ezáltal nem alkalmas arra, hogy az Export Press 
ellenében arra lehetne támaszkodni. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Semmítőszék, 2005. július 12., SPEA 
A Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) azt állította, hogy a 
Renault és kereskedőinek egyesülete versenyellenes magatartásokat vettek fel, amelyek célja 
a párhuzamos járműbehozatal korlátozása, elsődlegesen a külföldön található független 
megbízottak és továbbértékesítők versenyével szembesülő kereskedőknek adott értékesítési 
támogatással, másodsorban pedig a bizonyos modellekre adott árengedmények hálózatának 
megtiltásával. 
 
A fellebbviteli bíróság 03-D-66 sz. határozatában megerősítette a Versenytanács által készített 
elemzést, amely azt az álláspontot képviselte, hogy a kereskedőknek adott, az 1995. június 28-
i 1475/95 rendelet (egyes kizárólagos vagy szelektív gépjármű-forgalmazási és szolgáltatási 
megállapodás mentessége) szerint adott támogatás jogosult a mentességre, mivel nem jár 
olyan hatással, hogy csökkentené a kereskedők, a hálózaton kívüli forgalmazók és a végső 
felhasználók kereskedelmi szabadságát, hanem éppen ellenkezőleg, pozitív hatással volt a 
versenyre, mert lehetővé tette a hálózat sűrűségének és a kínált szolgáltatások minőségének 
fenntartását, és jelentős csökkenést eredményezett az árakban. 
 
A fellebbviteli bíróság továbbá megállapította, hogy nem volt bizonyíték olyan önkéntes 
megállapodás létezésére a gyártó és kereskedői között, amelynek a célja az lett volna, hogy a 
hálózatnak bizonyos modellekre megtiltsák az árengedmények adását. 
A semmítőszék a fellebbviteli bíróság elemzését jóváhagyta.  
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 
 
Strasbourgi Regionális Bíróság, 2005. február 3., Brasseries Kronenbourg SA 
A Brasseries Kronenbourg SA megszüntette azt a sörszállítási szerződést, amelyet egy 
kávéházzal, Le Victor Hugo hozott létre, azzal az indokkal, hogy az utóbbi nem tartotta be a 
megállapodás rendelkezéseit. 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
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
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A Strasbourgi Regionális Bíróság úgy vélte, hogy a megállapodásra vonatkozna a 
2790/1999/EK csoportmentességi rendelet, ha a Brasseries Kronenbourg piaci részaránya nem 
haladná meg a 30%-ot az érintett piacon, még akkor is, ha a sör szerződés szerinti volumenét 
túlzottnak tekintenék. 
 
A bíróság megállapította, hogy amennyiben a Brasseries Kronenbourg piaci részaránya lenne 
olyan, ami miatt nem felel meg a rendelet szerinti automatikus kivételnek, a kávéház 
tulajdonosának kellene kimutatnia, hogy a megállapodás nem elégíti ki a mentesség feltételeit. 
Ítéletében a bíróság, bizonyítás hiányában, elutasította a tulajdonos kérelmét, hogy a 
megállapodást nyilvánítsák érvénytelennek. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. szeptember 21., Jean-Louis David, France 
 
Amikor a Fellebbviteli Bíróságot arra kérte, hogy a közte és Jean-Louis David között 
megkötött franchise-megállapodás egyetértési záradékát nyilvánítsa erőfölénnyel való 
visszaélésnek, a Socovi fenntartotta, hogy az előbbi társaság feladata a záradék 
jogszerűségének bizonyítása a Szerződés 81. cikkének figyelembevételével. A bíróság úgy 
vélte, hogy nem nyert megállapítást, miszerint a Jean-Louis David által létrehozott franchise-
hálózat kihatással lehet a Közösségen belüli kereskedelemre, és megállapította, hogy a 
kérdéses záradék nem jelent a 4082/88 és 2790/1999 mentességi rendeletek által megtiltott 
kőkemény versenykorlátozást. 
 
A bíróság a Párizsi Kereskedelmi Bíróság 2003. május 23-i ítéletét jóváhagyta. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. június 8., LCJ Diffusion SA v La Roche-Posay SA and 
Cosmétique Active France SNC 
 
A La Roche-Posay bőrápoló termékeket gyárt, amelyeket egy kiválasztott forgalmazási 
hálózaton keresztül értékesít, amelynek a Cosmétique Active France is része. Miután az 
alacsonyabb szintű bíróság elrendelte a La Roche-Posay termékek értékesítésének 
beszüntetését, az LCJ Diffusion, egy, a hálózaton kívüli társaság, a fellebbviteli bíróságot 
kérte annak megállapítására, hogy a La Roche-Posay megállapodásai nem jogosultak a 81. 
cikk (3) bekezdése szerinti támogatásra. 
 
A bíróság úgy vélte, hogy a megállapodások nem tartalmaztak egyetlen olyan feltételt sem, 
amelyet a 2790/1999/EK csoportmentességi rendelet 4. cikke tiltana, és az említett 
rendeletben előírt mentesség nem vált nem alkalmazhatóvá egyedül azért, mert a 30%-os 
küszöböt átlépte egy olyan piacon, ami ráadásul nem is az érintett piac. 
A bíróság az alacsonyabb fokú bíróság ítéletét jóváhagyta. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Eljárási problémák (pl. a bizonyítás terhe, jogrendi problémák stb.) 

 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. június 15., Automobiles de Gap SA 
Az Automobiles de Gap SA pert indított, azt állítva, hogy az Automobiles Citroën SA túlzott 
értékesítési célokat tűzött ki kereskedési megállapodásaikban, és ez a felperes 
fizetésképtelenségéhez vezetett. 

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
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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A fellebbviteli bíróság megjegyezte, hogy a gépjárművek forgalmazásáról szóló 123/85 
mentességi rendelet, a lényeges időszakban, úgy rendelkezett, hogy „Az 1., 2. és 3. cikkek 
bármiféle, a kereskedőre kivetett kötelezettségtől függetlenül alkalmazandók, amely szerint a 
kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a szerződéses területen és megadott időszakon belül, 
a szerződéses áruk [egy] minimális mennyiségét értékesítse…”, feltéve hogy ezeknek a 
célkitűzéseknek az elérésére meghatározott kritériumok nem objektívek és 
megkülönböztetésmentesek. 
 
A bíróság úgy vélte, hogy az alkalmazott módszer konkrétan és objektíven vonatkozott 
nemcsak a gyártmány nemzeti és nemzetközi szintű teljesítményére, hanem az illető 
kereskedő előző eredményeire is. 
 
A bíróság a kereskedelmi bíróság ítéletét jóváhagyta. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. február 22., a JC Decaux SA keresete a Versenytanács 
2004. július 8-i, 04-D-32 sz. határozata ellen 
A Versenytanács Decaux-t az EK-Szerződés 82. cikke alapján 700,000 euróra bírságolta, a 
helyi önkormányzatok számára szállított utcai hirdetések szerelvényeinek piacán birtokolt 
erőfölényével való visszaélés miatt. 
 
A Párizsi Fellebbviteli Bíróság elutasította Decaux érvelését, miszerint a Versenytanács ebben 
az esetben átlépte illetékességét, amikor az áttételben nem szereplő magatartásokat tiltott meg. 
A bíróság a kialakult esetjognak megfelelően úgy rendelkezett, hogy amint egy ügyet hozzá 
utalnak, a Versenytanács fel van hatalmazva arra, hogy minden olyan tényt és magatartást 
megvizsgáljon, amely hatással van az áttétellel kapcsolatos piacra, és ezért megvizsgálhatja a 
vizsgálat által nem érintett magatartásokat, feltéve hogy azok ugyanarra a tárgyra irányulnak 
és ugyanazzal a hatással járnak, mint azok, amelyekre a figyelmét felhívták, még akkor is, ha 
azok a magatartások az áttétel után is folytatódnak. 
 
A bíróság a Versenytanács határozatát jóváhagyta. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. május 24., Digitechnic 
A Párizsi Fellebbviteli Bíróság foglalkozott egy versenytanácsi határozattal (04-D-76), amely 
visszautasította a Digitechnic, egy számítógép-összeszerelő panaszát a Microsoft ellen, amely 
a személyi számítógépek operációs rendszereinek és az irodai alkalmazási szoftverek piacán 
erőfölényben van. A Versenytanács azt állapította meg, hogy az engedélyek visszatartásával 
és a hátrányos árbeli megkülönböztetéssel kapcsolatos állítólagos magatartások nem 
bizonyosodtak be, a Digitechnicet nem akadályozták meg abban, hogy összeszerelő 
tevékenységeit folytassa és a hátrányos árbeli megkülönböztetést objektív okok indokolták. 
 
A fellebbviteli bíróság ezzel szemben úgy vélte, nem zárható ki, hogy ezen a két fontos 
piacon a Microsoft visszaélt erőfölényével azáltal, hogy halogatja a forgalmazási engedélyek 
kiadását az összeszerelők számára és olyan árakat számít fel, amelyek semmiféle 
összefüggésben nincsenek az általa más berendezésgyártóknak felszámítottakkal. 
 
A bíróság a Versenytanács határozatát semmissé nyilvánította, és az ügyet további vizsgálatra 
a Versenytanácshoz visszautalta. 

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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http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Strasbourgi Regionális Bíróság, 2005. február 4., Brasseries Kronenbourg SA A nemzeti 
bíróság illetékességgel rendelkezik a Szerződés 81. és 82. cikkeinek alkalmazására 
A Brasseries Kronenbourg megszüntette a JBEG sarl-lal fennálló sörszállítási megállapodását. 
Az utóbbi kérte a bíróságot, hogy az ítéletet függessze fel és kérje ki az Európai Bizottság 
véleményét arról, hogy a megállapodás összeegyeztethető-e a Szerződés 81. cikkével. 
 
A JBEG kérését azon az alapon utasították el, hogy az 1/2003 rendelet 6. cikke a tagállamok 
bíróságait felhatalmazza a Szerződés 81. cikkének alkalmazására, és megköveteli tőlük, hogy 
a közösségi szabályokat is alkalmazzák, amikor a nemzeti jogot a korlátozó magatartásokkal 
vagy az erőfölénnyel való visszaélésekre alkalmazzák. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. szeptember 21., Jean-Louis David France 
A fellebbviteli bíróság kimondta, hogy nem bizonyosodott be, miszerint a Jean-Louis David 
France által létrehozott franchise-hálózat hatással lehet a Közösségen belüli kereskedelemre. 
Az mindenesetre nem derült ki, hogy a panasz tárgyát képező feltétel – a franchise-
megállapodást jellemző intuitus personae érvényesítését jelentette, és úgy alakították ki, hogy 
a know-how és a biztosított segítségnyújtás haszna ne kerüljön közvetlenül egy 
versenytárshoz – a verseny kőkemény korlátozásaként megsértette volna a Szerződés 81. 
cikke (3) bekezdésének a franchise-megállapodások csoportjaira való alkalmazásáról szóló, 
1999. december 22-i 2790/1999/EK mentességi rendeletében bevezetett szabályokat. 
 
A Párizsi Fellebbviteli Bíróság jóváhagyta a Párizsi Kereskedelmi Bíróság ítéletét. 
 
Párizsi Fellebbviteli Bíróság, 2005. január 26. és február 16., Volkswagen 
Claude Petit és Raphaël Petit, a Volkswagen France hálózatának kereskedői keresetet 
indítottak, mivel az utóbbi nem segítette őket abban, hogy állják a párhuzamos behozatallal 
foglalkozó belga Volkswagen-kereskedők versenyét. 
 
A fellebbviteli bíróság úgy rendelkezett, hogy a Szerződés 81. cikke szerint nem jogszerűtlen, 
hogy egy szállító segítségnyújtást vagy támaszt nyújtson hálózatának tagjai számára. Úgy 
vélte azonban, hogy a Volkswagen France nem köteles megtéríteni a saját hálózatában 
felszámított, és a más tagállamokban lévő kereskedők által felszámított árak közötti bármiféle 
különbséget. Ennek megfelelően a fellebbezést tárgytalannak nyilvánította. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

A Szerződés 81. vagy 82. cikkét alkalmazó bírósági ítéletek jegyzéke 2005-ben 
 

Ítélet 81. cikk 82. cikk 

2005.9.21. Párizsi Fellebbviteli Bíróság  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise kontra Jean-Louis 
David France SA 

X  

2005.7.12 Semmítőszék  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile 
kontra Renault/Peugeot: a Versenytanács határozatát jóváhagyták 

X  

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
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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2005.6.28 Semmítőszék  
Garage Gremeau SA kontra Daimler Chrysler France SA 

X  

2005.9.21. Párizsi Fellebbviteli Bíróság 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé kontra 
Automobiles Citroën SA: Fellebbezés 

X  

2005.6.8. Párizsi Fellebbviteli Bíróság  
LCJ Diffusion SA kontry La Roche Posay SA és Cosmétique Active 
France SA 

X  

2005.5.24. Párizsi Fellebbviteli Bíróság 
Digitechnic sarl kontra Microsoft (függőben, a Versenytanács 
határozatának érvénytelenítése miatt: visszautalva a 
Versenytanácshoz, további vizsgálatra) 

 X 

2005.4.12. Párizsi Fellebbviteli Bíróság 
Fellebbezés az Export Press részéről: a fellebbezés elutasítva 

 X 

2005.4.12. Párizsi Fellebbviteli Bíróság  
France Télécom és SFR kontra Ténor: a határozat elvetve 

 X 

2005.3.2. Párizsi Fellebbviteli Bíróság  
Kitch Moto sarl kontra Suzuki France SA 

X  

2005.2.22. Párizsi Fellebbviteli Bíróság  
Fellebbezés JC Decaux SA részéről: a fellebbezés elutasítva 

 X 

4/2/2005: Strasbourgi Regionális Bíróság: Kronenbourg kontra 
JBEG sarl 

X  

2005.2.3: Strasbourgi Regionális Bíróság: Kronenbourg kontra 
Café le Victor Hugo sarl  

X  

2005.1.26. és 2005.2.16. Párizsi Fellebbviteli Bíróság  
Volkswagen France kontra Bellevue Auto SA, Claude Petit és 
Raphaël Petit 

X  

Hollandia 
A holland bíróságok az uniós versenyjogot az alább felsorolt ítéletekben alkalmazták. Ilyen 
szempontból meg kell jegyezni, hogy a holland bíróságok akkor értelmezik az EK-Szerződés 
81. és 82. cikkeit, amikor a holland versenytörvényt alkalmazzák, mivel ez a törvény az uniós 
versenyjogra alapul. A Rotterdami Körzeti Bíróság rendelkezéseiben pontosabban kimondta, 
hogy a közösségi joggal való összehasonlítás csak az anyagi jog alkalmazására bír 
jelentőséggel.  
 
1. Hágai Bíróság, 2005. március 24., 04/694 en 04/695, Marketing Displays International 
Inc. kontra VR (polgári per) 
 
Ez az ügy három amerikai választottbírósági határozat végrehajtására vonatkozik, a holland 
polgári törvénykönyv szerinti eljárás és a New York-i egyezmény alapján. A per a Hágai 
Körzeti Bíróság elnökének egy előzetes perben hozott ítélete elleni fellebbezésből származott 
(l. EV jelentés 2004, Marketing Displays International Inc. v VR Van Raalte Reclame B.V., 
2004. május 27., KG/RK 2002-979 és 2002-1617). A bíróság először az Eco Swiss ítéletre 
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hivatkozott (C-126/97), amelyben az EK Bírósága úgy vélte, hogy az EK 81. cikke a 
közrenddel kapcsolatos ügy. Ezért a Hágai Bíróság egy választottbírósági döntést 
megsemmisíthet, ha az a közrenddel ellentmondásban van. A bíróság egyetértett a Hágai 
Körzeti Bíróság elnökével abban, hogy a licenciamegállapodás az EKSZ 81. cikkének 
ellentmond, és a választottbírósági döntések végrehajtását elutasította. A bíróság nem 
vizsgálta, hogy a licenciamegállapodás teljesítette-e az EKSZ 81. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott feltételeket, mert a bíróság feltételezte, hogy az 1/2003EK rendeletnek nincs 
visszamenőleges hatálya. Más szavakkal, a nemzeti bíróság nem adhatott mentességet az 
EKSZ 81. cikkének (1) bekezdése alól egy 2004. május 1. előtti megállapodásra. 
 
2. A Zwollei Körzeti Bíróság elnöke, 2005. április 4., 106345/KG ZA 05-92, Kerékpár-üzlet 
[A] kontra Polar Electro Nederland B.V. (előzetes per) (polgári per) 
 
Ez az ügy egy forgalmazási megállapodásnak Polar szállító részéről történő megszüntetésére 
vonatkozik, mivel A forgalmazó nem egyezett bele a forgalmazási rendszer 
megváltoztatásába. „A” forgalmazó azt szerette volna, ha a Polar termékeit az előzőleg 
alkalmazott rendszernek megfelelően szállította volna. „A” forgalmazó azt állította, hogy a 
Polar, az EKSZ 82. cikkével és a holland versenytörvény 24. szakaszával ellentétesen, 
visszaélt erőfölényével. „A” forgalmazó azt is állította, hogy amennyiben a Polar szelektív 
forgalmazási rendszert működtet, a vertikális korlátozásokról szóló csoportmentességi 
rendelet 81. cikkének (3) bekezdésében rögzített kritériumoknak nem felel meg. A Polar azt 
az álláspontot képviselte, hogy nem szelektív forgalmazási rendszert, hanem kizárólagos 
forgalmazási rendszert működtet.  
 
A Bíróság először is utalt arra a tényre, hogy az EKSZ 81. cikkének (1) bekezdése nem 
vonatkozik olyan megállapodásokra, amelyeknek nincs értékelhető hatásuk a kereskedelemre 
(az Európai Bizottság De minimis közleménye). Másodszor, a bíróság úgy rendelkezett, hogy 
a holland versenytörvény 7. szakaszának (1) bekezdése – amely a De minimis-közlemény 
nemzeti egyenértékese – ebben az esetben nem alkalmazható. A bíróság ezek után a vertikális 
korlátozásokról szóló bizottsági közleményre utalt. A bíróság megállapította, hogy a Polar 
nem adott semmiféle tájékoztatást piaci részarányáról, és ezért a bíróság nem támaszkodhatott 
a vertikális korlátozásokról szóló csoportmentességi rendeletben meghatározott 30%-os 
küszöbértékre. Továbbá megállapította, hogy a Polar nem bizonyította, miszerint forgalmazói 
– a kizárólagos forgalmazási megállapodásra jellemző módon – csak egy bizonyos területen 
tudnak értékesíteni. A bíróság ezért úgy rendelkezett, hogy a Polar nem bizonyította, hogy 
kizárólagos forgalmazási rendszert működtet, ellenben a rendszer a szelektív forgalmazás felé 
tendál. Mivel nem valószínű, hogy a Polar forgalmazási rendszere az EKSZ 81. cikkének (3) 
bekezdésében és a holland versenytörvény 6. szakaszának (3) bekezdésében foglalt 
kritériumokat teljesíti, a bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a Polar forgalmazási 
rendszere ellentétben áll az EKSZ. és a holland versenyjog rendelkezéseivel. Mivel a 
forgalmazási megállapodás megszüntetésének a forgalmazási rendszer megváltoztatása volt 
az oka, és az új forgalmazási rendszer ellentétes az EKSZ és a holland versenyjog 
rendelkezéseivel, megállapítást nyert, hogy a forgalmazási megállapodás megszüntetése, a 
méltányosság elve tekintetében ellentétes a holland polgári joggal. A bíróság elrendelte, hogy 
a Polar mindaddig szállítsa termékeit „A” számára, amíg a régi forgalmazási megállapodás 
jogilag megszűnik. A bíróság arról nem rendelkezett, hogy a Polar visszaélt-e erőfölényével. 
 
3. Amszterdami Bíróság, 2005. június 23, 1974/04 KG felperes kontra Chevrolet Nederland 
B.V.(korábbi Daewoo Motor Benelux B.V.) (polgári per) 
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2002-ben a Daewoo jogszerűen megszüntette a kereskedői megállapodást a felperessel. Ezt 
követően a felperes kéréssel fordult a Daewoohoz, hogy nevezze ki engedélyezett Daewoo 
szerviznek. A Daewoo ezt a kérést azon az alapon utasította el, hogy a Daewoo és a felperes 
közötti kapcsolat olyan mértékben megromlott, hogy a felperes nem felel meg ahhoz, hogy 
engedélyezett szerviznek kijelöljék. A központi kérdés ebben az ügyben az, hogy az 
1400/2002/EK rendelet kötelezi-e a Daewoot arra, hogy engedélyezett szerviz szerződést 
kössön a felperessel. A bíróság egyetértett a Haarlemi Körzeti Bíróság elnökének ítéletével, 
miszerint az 1400/2002/EK rendeletből a szerződésre lépés kötelezettsége nem származtatható 
(l. EV jelentés, 2004, felperes kontra Daewoo Motor Benelux B.V., 2004. szeptember 28., 
103753/KG ZA 04-347). A bíróság továbbá úgy rendelkezett, hogy az 1400/2002/EK rendelet 
a Daewoot nem akadályozza meg abban, hogy egy engedélyezett szerviz szerződést 
megszüntessen. A bíróság szerint ezért a Daewoo megteheti, hogy visszautasítja a felperessel 
való szerződés létesítését, ugyanazon okokból, amelyek miatt egy engedélyezett szerviz 
szerződést meg lehet szüntetni. Mivel a Daewoo és a felperes közötti üzleti kapcsolat, a 
felperes hibájából, ilyen mértékben megromlott (a felperes például két alkalommal 
visszautasította a fizetést, és visszautasította, hogy a korábbi megállapodásnak megfelelően 
előzőleg bérbe adott kocsikat vásároljon), a bíróság azt állapította meg, hogy a Daewoo 
jogosan utasította vissza szerződés megkötését a felperessel.  

 
4. Az Utrechti Körzeti Bíróság elnöke, 2005. november 3., 201038 ZA 05-911, PCA kontra 
Peugeot Nederland N.V. (előzetes per) (polgári per) 
 
A Peugeot Nederland a Peugeot gépkocsik holland importőre. A Peugeot gépkocsik 
forgalmazása, javítása és karbantartása tekintetében a Peugeot korlátozott számú forgalmazót 
és szervizt választott ki. A Peugeot gépkocsik javításához és karbantartásához a szervizekre 
specifikus műszaki információkra/ diagnosztizáló berendezésekre van szükségük, a Peugeot 
gépkocsikban alkalmazott szoftverrendszerekre való tekintettel. A Peugeot ennek a 
berendezésnek két változatával rendelkezik, mégpedig egy teljes rendszerrel (PPS), az 
engedélyezett forgalmazók és szervizek számára, és a rendszer egy korlátozott változatával 
(PPRI), a független szervizek számára. A PCA-kereskedők független szervizek, amelyek 
szerettek volna hozzájutni a teljes rendszerhez.  
 
A központi kérdés ebben az ügyben az, hogy a Peugeot köteles-e a független szervizeknek 
ugyanazokat az információkat megadni, mint az engedélyezett szervizeknek. A Peugeot 
először azt állította, hogy az 1400/2002/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének megsértése 
csak azt jelenti, hogy a Peugeot és engedélyezett forgalmazói és szervizei közötti 
megállapodások a rendelet értelmében mentességgel többé nem rendelkeznek. A bíróság úgy 
rendelkezett azonban, hogy az 1400/2002/EK rendelet közvetlen hatással bír, ami azt jelenti, 
hogy a Peugeot-nak be kell tartania a rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségeket.  
 
A Peugeot másodszor azt állította, hogy az 1400/2002/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését 
nem sértette meg, és a rendelet 26. preambulumbekezdésére hivatkozott. A bíróság úgy 
rendelkezett, hogy az 1400/2002/EK rendelet szerint a PPS és a PPRI rendszerek know-
hownak minősülnek. A Peugeot ezeknek a független szervizeknek a tekintetében helytelenül 
utasította el a teljes rendszerhez való hozzáférést. A bíróság úgy véli, hogy ez a helytelen 
elutasítás a visszaélés egy fajtája, amint azt a rendelet 26. preambulumbekezdése említi. A 
bíróság szerint a Peugeot jogszerűtlenül járt el a PCA-kereskedőkkel szemben, és a rendelet 4. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban, biztosítania kell számukra a hozzáférést a szükséges 
műszaki információkhoz. 
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5. Kereskedelmi és Ipari Fellebbviteli Törvényszék, 2005. december 7., AWB 04/237 és 
04/249 9500, Secon Group B.V./ G-Star International B.V. kontra az NMa (közigazgatási 
eljárás) 
 
A holland Versenyhatóság bírságot vetett ki a Seconra, mivel a Secon megsértette a holland 
versenytörvény 6. szakaszát (az EKSZ 81. cikkével egyenértékű általános tiltás a kartellekre). 
Általános értékesítési feltételeibe a Secon belevett olyan előírásokat, amelyek az újbóli 
értékesítést megtiltják, ajánlott minimális továbbértékesítési árakat és ajánlott 
továbbértékesítési árakat állapítanak meg. A fellebbezés kapcsán a Rotterdami Bíróság úgy 
rendelkezett, hogy a Secon általános feltételei ellentétesek a holland versenytörvény 6. 
szakaszával. A Kereskedelmi és Ipari Fellebbviteli Törvényszék (a továbbiakban: a 
törvényszék) úgy rendelkezett a fellebbezéssel kapcsolatban, hogy a holland versenytörvény 
6. szakaszának megsértésére nem került sor. 
 
A törvényszék először is úgy vélte, hogy megállapodás és megegyezés volt a Secon és vevői 
között. A Bíróság Sandoz és Adalat ítéleteire hivatkozva, a törvényszék úgy rendelkezett, 
hogy a Secon és vevői között megegyezés volt. Másodszor a törvényszék azt vizsgálta, hogy 
hiányos szelektív forgalmazói rendszer állt-e fenn, ami azt jelentené, hogy a 
továbbértékesítési tiltás nem versenyellenes. A holland versenytörvény 12. és 13. 
szakaszainak megfelelően a holland versenytörvény 6. szakasza nem alkalmazható olyan 
megállapodásra, amely megfelel a vertikális korlátozásokra vonatkozó csoportmentességre 
megállapított kritériumoknak. A törvényszék úgy rendelkezett, hogy a Secon nem működtet 
(hiányos) szelektív forgalmazási rendszert, mivel a Secon nem bizonyította meg, hogy vevőit 
objektív szelekciós kritériumok alapján választja ki, ami a szelektív forgalmazási rendszer fő 
jellegzetessége. Ez azt jelentette, hogy az újbóli értékesítés tilalma versenyellenesnek 
bizonyult. Harmadszor a törvényszék úgy rendelkezett, hogy az ajánlott minimális árak 
versenyellenesek. A Secon általános feltételei úgy rendelkeznek, hogy a vevő nem térhet el az 
ajánlott minimális ártól, kivéve, ha erre a Secon engedélyt ad. A vertikális korlátozásokra 
vonatkozó csoportmentességi rendelet szerint a vevőknek szabadon kell meghatározniuk saját 
továbbértékesítési áraikat. A törvényszék végül megvizsgálta, hogy a megállapodásnak van-e 
értékelhető hatása a versenyre (a korlátozások értékelhetőségének felméréséhez használt 
számszerűsítési kritériumokra vonatkozó Volk Vervaecke esetjog értelmében). Úgy 
rendelkezett, hogy figyelembe kell venni azt a konkrét helyzetet, amelyben a megállapodás 
létrejön, különösen azt a gazdasági és jogi környezetet, amelyben a vállalkozások működnek, 
a szóban forgó szolgáltatások jellegét, az érintett piac struktúráját és azokat a tényleges 
körülményeket, amelyek között a megállapodás működik. A törvényszék úgy rendelkezett, 
hogy a holland versenyhatóság nem vette kellőképpen figyelembe azt a konkrét helyzetet, 
amelyben a megállapodás működött, és nem indokolta meg elégségesen, hogy miért 
megalapozatlan a Seconnak az érvelése, miszerint a megállapodás a versenyre értékelhető 
hatással nem bír (a piaci részarány nagyon alacsony). A törvényszék úgy rendelkezett, hogy a 
holland versenyhatóságnak új határozatot kell hoznia. 
 

Ausztria 
A Kartellbíróság, mint a nemzeti versenyjogi hatóságok egyike, az EKSZ 81. és 82. cikkeit 
három határozatban alkalmazta, amelyeket az 1/2003/EK rendelet 15. cikkének értelmében az 
Európai Bizottsághoz eljuttatott (l. I.1.2. pont alatt is). Mindezen határozatok ellen 
fellebbezést nyújtottak be és mindegyik vonatkozásában megszületett már a felsőbb bíróságok 
végleges ítélete. 
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Portugália 
 
Portugál Fogászati Egyesület 
A Lisszaboni Kereskedelmi Bíróság 2005. december 9-én határozatot hozott egy 
fellebbezéssel kapcsolatban, amelyet a portugál Versenyhatóság által a Portugál Fogászati 
Egyesület ügyében hozott határozat ellen nyújtottak be. 
 
A bíróság megerősítette a portugál versenyhatóságnak azt a megállapítását, hogy a Portugál 
Fogászati Egyesület által valamennyi fogorvos számára megállapított, minimális díjak 
felszámítására vonatkozó kötelezettség ellentétes az EKSZ 81. cikkével. A bíróság 
figyelembe vette azonban, hogy a Portugál Fogászati Egyesület hanyag módon [a szándékos 
ellentéteként?] járt el, és a bírságot 50 000 euróra csökkentette. Emellett a bíróság a Szakmai 
Etikai Kódex néhány előírását semmisnek nyilvánította. Továbbá, a bíróság megerősítette, 
hogy az alperesnek kötelessége közzétenni a határozat kivonatát a hivatalos közlönyben és 
egy országos terjesztésű portugál újságban, valamint az Egyesület weboldalán és 
folyóiratában.  
 
Ez ellen a határozat ellen a portugál versenyhatóság fellebbezést nyújtott be a Lisszaboni 
Fellebbviteli Bírósághoz. 

Svédország 
 
A Piaci Bíróság  
 
2005:5: sz. ügy, VVS-Installatörerna kontra a svéd Versenyhatóság  –  
2005. február 29. 
Az ügy a svéd versenyhatóság egyik határozata elleni fellebbezésre vonatkozott, amelyben az, 
egy 5 millió SEK összegű bírság terhe mellett, elrendelte, hogy a VVS-Installatörerna, amely 
a vízvezeték-, fűtés-, villanyszerelők és bádogosok svéd szakmai egyesülete, szüntesse be 
árjegyzék biztosítását a gyakran használt ágazatspecifikus áruk és szolgáltatások tekintetében. 
Ugyanabban a határozatban a svéd versenyhatóság úgy határozott, hogy nem ad egyedi 
mentességet ezekre a megállapodásokra. A Piaci Bíróság a határozat utóbbi részét a svéd 
versenytörvény átmeneti intézkedéseire való tekintettel az eset jegyzékéből eltávolította. Ami 
a megszüntetés és a tartózkodás elrendelését illeti, a Piaci Bíróság a határozatot jóváhagyta, 
de azt az időpontot, amikor a jogorvoslatra sort kell keríteni, három hónappal elhalasztotta.  
 
 
2005:7. sz. ügy: Svéd Versenyhatóság kontra 5 olajipari társaság - Időpont: 2005-02-22 
A svéd versenyhatóság egy nagy vizsgálatát követően megerősítést nyert az a gyanú, hogy 
Svédországban létezik egy olajkartell. A svéd versenyhatóság 2000-ben keresetet nyújtott be a 
Stockholmi Városi Bírósághoz a Statoil Detaljhandel AB, az OK-Q8 AB, az AB Svenska 
Shell, a Preem Petroleum AB és a Norsk Hydro Olje AB ellen, bírságok kiszabását kérve a 
svéd versenytörvény 6. cikkének és az EK-Szerződés 81. cikkének megsértése miatt. A 
vizsgálat megmutatta, hogy a társaságok képviselői titkos találkozókat tartottak 1999 őszén, 
hogy az árak és árengedmények tárgyában megállapodást hozzanak létre és valósítsanak meg. 
Nagyszámú értekezletre került sor azzal az ürüggyel, hogy egy bizonyos környezetvédelmi 
problémáról folytatnak megbeszéléseket. Ezeknek az értekezleteknek a keretében a 
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társaságok, az árengedményekkel összefüggésben, közös stratégiát dolgoztak ki költségeik 
csökkentésére. A Piaci Bíróság megállapította, hogy az öt olajtársaság megsértette a svéd 
versenytörvényt, hogy az öt társaság számára 112 millió svéd korona (SEK) összegű bírságot 
állapított meg.  
 
A Piaci Bíróság azt nem állapította meg, hogy a közösségi jogot közvetlenül kell alkalmazni 
az esetre, mivel az a kereskedelemre nem volt hatással. Megjegyezte, hogy az összehangolt 
magatartások egyfelől az egész tagállamra vonatkoztak és az érintett vállalkozások nagyon 
nagy piaci részarányokkal rendelkeznek, ami a bíróság véleménye szerint alátámasztja a 
kereskedelemre gyakorolt hatás kritériumát. Az ilyen megállapításoknak ellentmondó elemek 
között volt másfelől az a tény, hogy a magatartás csak egyetlen visszatérítési megállapodásra 
vonatkozott, és az információcsere csak egy korlátozott időszak során ment végbe. A bíróság 
megállapította, hogy ilyen körülmények között az érintett piacon csak természetes 
kereskedelmi korlátozások vannak, amelyek jellege kizárja, hogy a kereskedelemre az EKSZ 
81. cikkének értelmében vett hatást gyakorló magatartásról legyen szó.  A Piaci Bíróság 
azonban azt a következtetést vonta le, hogy még akkor is, ha a bíróság az EKSZ 81. cikkét 
alkalmazná, az ügy kimenete ugyanaz lenne.  
 
A svéd versenyhatóság által a bírságok kiszámításához használt, a Bizottságnak a bírságokra 
vonatkozó iránymutatásain alapuló módszert a Piaci Bíróság elutasította. A bíróság 
megállapította, hogy a bírságokat a nemzeti jogszabályok alapján kell kiszámítani, nem pedig 
elsődlegesen a Bizottság által használt módszer alkalmazásával.   
 
 
2005:27. sz. ügy: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. kontra svéd versenyhatóság és 
a Polgári Légiközlekedési Hatóság (Luftfartsverket) - Dátum: 2005. augusztus 30. 
Az ügy a svéd versenyhatóság egyik határozata elleni fellebbezésre vonatkozott, amelyben azt 
állapította meg, hogy az Arlanda repülőteret érintő városi és távolsági buszok használatának 
rendszere és díjazása nem jelent erőfölénnyel való visszaélést a Polgári Légiközlekedési 
Hatóság (Luftfartsverket) részéről.  A Piaci Bíróság megállapítása szerint nem zárható ki, 
hogy az ilyen igénybevételi díjak a Luftfartsverket erőfölényével való visszaélést 
valósíthatják meg, és ezért a felperes javára döntött.  
 
A Piaci Bíróság megállapította, hogy az ügy körülményei lehetővé teszik az EKSZ 82. 
cikkének alkalmazását. Arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti jog szerint lefolytatott 
értékelés az EKSZ 82. cikkével összeegyeztethető, és hogy az EKSZ 82. cikkének 
alkalmazása ezért ugyanarra az eredményre vezet, mint a svéd versenytörvény ezzel 
egyenértékű cikkének (a 19. cikknek) az alkalmazása.  
 
 
2005:29. sz. ügy: B2 Bredband Holding AB kontra TeliaSonera AB a.O - Dátum: 2005. 
novermber 01. 
A Bredband Holding AB azt állította, hogy a TeliaSonera visszaélt a vezetékes távközlési 
előfizetések piacán fennálló erőfölényével, amikor a szélessávú ügyfeleknek alacsonyabb 
árakat kínált a vezetékes távközlési szolgáltatásért (vegyes összekapcsolás). A Piaci Bíróság 
úgy találta, hogy a B2 Bredband Holding AB nem bizonyította be, hogy a TeliaSonera 
erőfölényben van.  
 

Egyesült Királyság 
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Eljárási problémák (pl. a bizonyítás terhe, jogrendi problémák stb.) 

BHB Enterprises plc kontra Victor Chandler (International) Ltd - High Court 
Bíró: Laddie - 2005. május 27. 
 
A 82. cikk megsértését állító beadvány megfelelő részletezettségi szintje 
 
A felperes feladata a brit lóversenysport ügyintézése, és ennek ellátása során egyebek között a 
lóversenysporttal kapcsolatos adatokat állít össze. Az alperes egy brit bukméker. Az alperes 
beszüntette a licencdíj fizetését az alperes lóversenyadatainak használatáért, arra hivatkozva, 
hogy a felperesnek az adatbázissal kapcsolatos jogai az Európai Bíróság egyik ítéletének 
eredményeként többé nem állnak fenn, és a licenciamegállapodás ezért semmis. A felperes 
kijelentette, hogy több mint 200 000 £ jár neki az alperestől, és továbbra is azzal 
fenyegetőzött, hogy a kérdéses adatok kívülálló szolgáltatás-továbbítóját utasítja arra, hogy 
szüntesse be az adatok szállítását az alperes számára. A felperes szerződésszegés címén 
indított pert. 
 
Az alperes a bíróság engedélyét kérte többek között védekezése és ellenigénye 
módosításához, hogy többek között felhozhassa, miszerint a felperes az EK-Szerződés 82. 
cikkével és az 1998-as versenytörvény II. fejezet szerinti tiltásával ellentétesen visszaél 
erőfölényével.  Konkrétabban arra kért engedélyt, hogy felhozhassa, miszerint a felperes 
erőfölényben van a piacon a lóversenyeket megelőző adatok ellátásában az Egyesült 
Királyság lóversenysportja tekintetében, hogy az adatok alapvető szolgáltatást képeznek a 
profi lóversenyekkel kapcsolatos bármiféle bukmékeri tevékenységnél az Egyesült 
Királyságban, és hogy a különösen magas árak kiszabása az ilyen adatokra, valamint az 
adatok biztosítását megakadályozó megállapodások létrehozásával való fenyegetés révén a 
felperesek erőfölényükkel visszaélnek. 
 
A bíróság úgy vélte, hogy a javasolt módosítás szerint ismertetett ügy nem kellően képviselt 
Az angol polgári jog szabályai szerint a beadványnak pontos állítást kell tartalmaznia arról, 
hogy az adott fél milyen tényekre támaszkodik. Bizonyos helyzetekben, mint például amikor 
az állítás csalásra vonatkozik, nagyobb fokú pontosság szükséges a beadványokban. A bíróság 
úgy vélte, hogy az utóbbi elvet kell alkalmazni a 81. és a 82. cikkek és a megfelelő belföldi 
versenyjogi tiltások megsértésével kapcsolatos állításokra is. A bíróság konkrétabban úgy 
vélte, hogy megkülönböztetett gondosságot kell elvárni egy olyan féltől, aki a 82. cikk és 
annak belföldi megfelelője, a II. fejezet szerinti tiltás megsértése miatt perel. A bíróság 
megjegyezte, hogy az ilyen állításokat tartalmazó ügyek hosszadalmas és költséges 
ítélkezéshez vezethetnek. Ennek megfelelően az, hogy egy beadvány egyszerűen kijelenti, 
hogy jogsértés történt, nem elégséges. Annak a félnek, aki ilyen állítást tesz, ehelyett 
világosan és tömören ki kell fejtenie, melyek azok a főbb tények, amelyekre támaszkodik. Az 
adott esetben a javasolt módosítás nem ismertette, milyen alapon állítja, hogy a felperes árai 
visszaélést jelentő mértékben magasak, ahelyett, hogy csupán túl magasak. 
 
A bíróság úgy vélte továbbá, hogy a javasolt beadvány nem módosítható annak érdekében, 
hogy egy önálló ügyet határozzon meg. A bíróság véleménye szerint egy olyan ügyben, ahol 
állítólag visszaélést jelentő árazás van, az eszköz értékének meghatározása mind az eladó, 
mind a vásárló számára az értékelés döntő jelentőségű része. Az alperes megközelítési módja 
ezt egyáltalán nem vette figyelembe. Az árakat egyszerűen a megszerzés vagy létrehozás 
költségeihez viszonyította. A bíróság szerint az alperes figyelmen kívül hagyta annak 
szükségességét, hogy bizonyítania kell, miszerint az árak tisztességtelenek, és csak azt vette 
figyelembe, hogy azok magasak. 
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Ezért nem adta meg az engedélyt arra, hogy a beadványokat a 82. cikk és a II. fejezet szerinti 
tiltás megsértésének állításával módosítsák.  
 
AtTheRaces Ltd és mások kontra British Horseracing Board Ltd és egy másik High Court 
Alkancellár –2005. július 15. 
 
A felperesek műsorterjesztési, webhely- és más audiovizuális szolgáltatásokat biztosítanak a 
brit lóversenysport számára. Egyes brit lóversenyek tekintetében olyan jogokat szereztek, 
amelyek feljogosították őket arra, hogy a lóverseny hang- és képközvetítését biztosítsák. Azt 
is megengedték, hogy a nézők az ilyen versenyekre az interneten vagy műholdas televíziók 
által nyújtott interaktív szolgáltatásokon keresztül tegyék meg tétjeiket.  
 
Az alperesek tulajdonában és kezelésében van egy számítógépes információs adatbázis, amely 
a brit lóversenyekről nagy mennyiségű adatot tartalmaz.  Az alperesek adatbázisának 
kulcsfontosságú részét képezik a verseny előtti adatok, amelyek különböznek a 
versenyközbeni adatoktól (az utóbbiak a versenyeken nem indulókról és a versenyek 
eredményeiről tartalmaznak adatokat). A felperesek audiovizuális szolgáltatásai az ügyfelek 
számára biztosítják a verseny előtti adatokat és véleményeket, és az előrelátható fogadókat, 
amely adatokat végeredményben az alperes adatbázisából nyernek.  
 
Az eljárás során a felperesek azt állították, hogy az alperesen valójában monopóliummal 
rendelkeznek a verseny előtti adatoknak az átadásában azok számára, akiknek ilyen 
információkra szükségük van a brit versenysportban résztvevők között, ideértve különösen a 
bukmékereket és a brit versenyeket bemutató TV-csatornák vagy internetes oldalak 
producereit. Azt állították továbbá, hogy az alperesek megpróbáltak feltételeket szabni a 
verseny előtti adatok biztosításához és azzal fenyegetőztek, hogy az ilyen adatok biztosítását 
számukra megszüntetik, ami a 82. cikkel és az 1998-as versenytörvény 18. szakaszában 
foglalt, II. fejezet szerinti tiltással ellentétesen, erőfölénnyel való visszaélésnek felel meg. A 
főbb állítások a túlzott, tisztességtelen és hátrányos megkülönböztetést jelentő árazásra 
vonatkoztak.  
A felperes ideiglenes rendelkezést is kért, az alperesek korlátozására abban, hogy a verseny 
előtti adatok biztosítását ne szüntethessék meg. 
 
A bíróság megállapította, hogy meg kell vizsgálnia, vajon a felperesnek ésszerű okai vannak-e 
arra, hogy ezt az igényt bejelentse, és azt, hogy ennek az igénynek van-e valós esélye a 
sikerre. Ezeknek a kérdéseknek a megvizsgálása során a bíróságnak óvakodnia kellett attól is, 
hogy bármilyen formában „mini-ítélkezést” tartson. Tekintettel erre a megfontolásra, a 
bíróság megjegyezte, hogy sok vitatott kérdés, különösen azok, amelyek az objektív 
indoklással kapcsolatosak, összetett kérdéseket vetnek fel a tények és a jog kapcsán, és nem 
alkalmasak arra, hogy a kérdéses kérelem kapcsán eldöntsék ezeket. Ennek megfelelően a 
bíróság nem tudta sem azt a következtetést levonni, hogy a felpereseknek nincsenek ésszerű 
indokaik követelésük benyújtására, sem azt, hogy annak nincs valós esélye a sikerre. Ezért az 
erőfölénnyel való visszaélés törlésére vagy egy azzal szembeni gyorsított ítéletre vonatkozó 
kérelmet elutasította.  
 
A bíróság figyelembe vette azt is, hogy mind kényelmi szempontból, mint a status quo 
megőrzése érdekében előnyös egy ideiglenes rendelkezés megadása. A bíróság úgy vélte, 
hogy ha a verseny előtti adatok biztosítása megszakadna a felperesek számára, akkor az üzleti 
forgalomnak a felpereseknek okozott elvesztése pénzzel nem lenne megfelelően 



 73

ellentételezhető. Mind a bukmékerek, mind a fogadók számára döntő jelentőségű a naprakész 
és pontos információ. Azok az okok továbbá, amelyek alapján az a döntés született, hogy a 
követelést nem törlik és nem adnak róla gyorsított ítéletet, alátámasztják azt a véleményt is, 
hogy komolyan megfontolandó a vonatkozó rendelkezés megadása.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP és mások kontra Expansys UK Limited - High 
Court  Laddie bíró - 2005. július 15. 
 
Nincs elégséges összefüggés az állítólagos visszaélés és az iparjogvédelem érvényesítése 
között, ami gyorsított ítélet megadását eredményezte 
 
A felperesek gyorsított ítéletet kértek, bejegyzett kereskedelmi védjegyeik megsértésével 
kapcsolatos követelésük ügyében. A felperesek elektronikus kéziszámítógépeket gyártanak és 
értékesítenek, a HP és az iPAQ kereskedelmi védjegyekkel. Az alperesek elektronikus 
berendezések online továbbértékesítői, és ellátásukat a felperes kéziszámítógépeiből Ázsiából 
szerezték be, majd az Egyesült Királyságban kínálták eladásra és értékesítették azokat. A 
felperesek azzal érveltek, hogy ez sérti a felperesek bejegyzett kereskedelmi védjegyeit, és 
ezzel a követeléssel kapcsolatban nincs valós vagy hihető védelem. 
 
Az alperesek többek között azt követelték, hogy a felperesek állítólagos versenyellenes 
magatartásának eredményeként a felperesek nem jogosultak arra, hogy bejegyzett 
védjegyeiket a kereskedelmi védjeggyel ellátott áruk egyébként nem jogszerűtlen behozatala 
ellenében használják fel. Az alperesek konkrétabban azzal érveltek, hogy az első számú 
felperes, a HP, visszaél erőfölényével azáltal, hogy kéziszámítógépeinek árát rögzíti. 
 
Az angol polgári jogi eljárás szabályai szerint a gyorsított ítélet helyénvaló lehet, amikor az 
alperesnek nincs valódi esélye arra, hogy követelését sikeresen megvédje, és nincs más 
kényszerítő ok, amely miatt az ügyet vagy problémát bírósági tárgyalás keretében kellene 
megoldani. Ahhoz, hogy ezt a tesztet az alperes által felvetett versenyjogi érvekre alkalmazza, 
a bíróság azzal a feltételezéssel élt, hogy a versenyszabályok megsértése legalábbis kétséget 
vet fel (annak ellenére, hogy a felperes minden, ezzel a feltételezéssel kapcsolatos kérdést 
élénken vitatott). A bíróság mindazonáltal megjegyezte, hogy a követelés számára védelmet 
csak akkor biztosít, ha van lényegi összefüggés a jogsértés és a felperesek pertárgyi 
követelése között. 
 
A bíróság úgy vélte, hogy ilyen összefüggés nincs. A bíróság megjegyezte, hogy még akkor 
is, ha fennállna az erőfölénnyel való visszaélés (amit a felperesek szintén tagadtak), a 
visszaélés az, ami tilos, nem pedig az erőfölény vagy a visszaélést elkövetőnek az arra való 
képessége, hogy az érintett piacon maradjon és különféle vagyoni jogait kiaknázza. Ily 
módon, ha az alperesnek az árrögzítésre vonatkozó állításai bírósági tárgyalás elé kerülnének, 
akkor a felperesek számára elrendelnék az árak rögzítésének beszüntetését. Ez azonban nem 
fosztaná meg őket attól a jogosultságtól, hogy a kereskedelmi védjegyekhez fűződő jogaikat 
használják, mivel az ilyen jogok nem meghatározóak abban, hogy áraikat rögzítik-e és milyen 
módon az Egyesült Királyságban. Ennek megfelelően nincs reális esély arra, hogy ezt az 
alperes – még akkor is, ha a visszaélésre vonatkozó állítását sikerre vinné – a felperesek 
követelésével szembeni védelemként használja fel. Ezen kívül nem volt más kényszerítő ok, 
hogy a keresetnek miért kellene bírósági tárgyalásra kerülnie. Ennek megfelelően, miután az 
alperes egyéb, nem versenyjogi érveit elutasította, a bíróság a felperesek számára megadta a 
gyorsított ítéletet. 
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Sportswear Company Spa és Four Marketing Ltd kontra Sarbeet Ghattaura (márkaneve 
“GS3”) és Stonestyle Ltd - High Court 
Warren bíró – 2005. október 3. 
 
Elégséges összefüggés hiánya az állítólagos jogsértés és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
gyakorlása között, elégséges indok a versenyjogi követelések törlésére. 
 
A bíróságnak a felperes által egy kereskedelmi védjegy megsértésének ügyében benyújtott 
kérelmét kellett megvizsgálnia, a 81. cikk (1) bekezdésének megsértését állító védekezési 
pontok törléséhez.  A vonatkozó perben a felperesek egy vezető sportruházati védjegy és a 
védjegyet viselő ruházat tulajdonosa és annak forgalmazói voltak. A felperesek az alperesek 
ellen azért indítottak pert, mert azok a felperesek védjegyét viselő ruházati cikkeket 
értékesítettek, amelyeken a címkéket átalakították és/vagy a függőcímkéket kivágták vagy 
eltorzították. A címkék „ruházati kódokat” adnak meg, amelyek információkat tartalmaznak a 
rendelésről és a rendelés mennyiségéről, és amelyek alapján a Sportswear meg tudja 
állapítani, hogy a ruhadarabot eredetileg mely forgalmazónak/ ügyfélnek adta el. Bár a 
felperesek nem tagadták, hogy az eladott ruhadarabok hiteles termékek voltak, mindazonáltal 
követelték, hogy a jogvesztés ellenére, az Egyesült Királyság kereskedelmi védjegyekre 
vonatkozó jogszabályai szerint ellenezhetik a kereskedelmi védjegyet viselő árukkal folytatott 
további kereskedést, mivel a ruhadarabok állítólag károsodott állapotban vannak.  
 
Az alperesek számos védekezést hoztak fel, beleértve azt az állítást, hogy bizonyos, a 
felperesek között létrejött megállapodások sértik a 81. cikk (1) bekezdését. Továbbá azzal 
érveltek, hogy az Egyesült Királyság kereskedelmi védjegyekkel kapcsolatos jogszabályainak 
vonatkozó előírásait – amelyek megengedik, hogy egy védjegy tulajdonosa bizonyos 
esetekben ellenezze a további kereskedést az árukkal – a 81. cikk (1) bekezdésével együtt kell 
értelmezni. Az alperesek szerint a kereskedelmi védjegy megsértésének valódi oka az volt, 
hogy az alperesek megtartsák a ruházati kódokat, és ezáltal a felperesek be tudják azonosítani 
azokat a személyeket, akiknek eredetileg a ruhadarabokat szállították. Az alperesek azzal 
érveltek, hogy ily módon a felpereseknek módjukban áll a szállítások megszüntetésére, és 
ezáltal az alperes üzleti tevékenységének kiküszöbölésére. 
 
A felperes a versenyjogi védekezést két okból ellenezte: (1) azért, mert az államközi cserére 
gyakorolt hatás követelménye nem képviselt, és (2) azért, mert még ha bizonyítható lenne is a 
81. cikk (1) bekezdésének megsértése, ez – az elégséges összefüggés hiánya miatt – a védjegy 
megsértésével szemben védekezést nem jelenthetne. 
 
A bíróság nem tartotta szükségesnek az államközi kereskedelemre gyakorolt hatás 
felvetésének hosszas vizsgálatát, bár az alperes benyújtott ezzel kapcsolatos módosításokat és 
részletes, megvizsgálható adatokat, kijelentette róla, hogy ez csupán a követelés egyik pontja. 
Ehelyett a bíróság az összefüggés pontjára összpontosított. 
 
Bár a bíróság elismerte, hogy a az áruk szabad mozgásával kapcsolatos közösségi esetjog 
fontos lehet a perbeli kérdésekben, elvetette, hogy a 81. cikk (1) bekezdése bármiféle 
jelentőséggel bírna az eljárás számára. Bár a bíróság megvizsgálta, hogy a Közösség 
versenyjogát nem sérti-e, ha a kereskedelmi védjegy érvényesítésének célja annak 
megakadályozása, hogy kereskedők a párhuzamos tevékenységet folytató személyeknek 
szállítsanak, ezzel kapcsolatban nem tartozik a tárgyhoz, hogy ennek a célnak a követése 
során a felperesek a 81. cikk (1) bekezdését megsértő megállapodásban vettek-e részt. A 
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bíróság véleménye szerint ha az alpereseknek igazuk lenne abban, hogy a piacok mesterséges 
felosztásáról van szó, akkor lehet, hogy ez jó védekezés lenne a közösségi jog megsértésével 
kapcsolatos perekben, de ezeknek a védekezéseknek semmi közük a 81. cikk (1) 
bekezdéséhez. Továbbá, ha az alperesek nem rendelkeznének más védekezéssel a közösségi 
jog szerint, mint a 81. cikk (1) bekezdésében foglaltak, akkor a bíróság véleménye szerint a 
81. cikk (1) bekezdése sem segítene rajtuk.  
 
AtTheRaces Ltd és mások kontra British Horseracing Board Ltd és mások – High Court 
Etherton bíró – 2005. december 21. 
 
A felperesek műsorterjesztési, webhely- és más audiovizuális szolgáltatásokat biztosítanak a 
brit lóversenysport számára. Egyes brit lóversenyek tekintetében olyan jogokat szereztek, 
amelyek feljogosították őket arra, hogy a lóverseny hang- és képközvetítését biztosítsák. Azt 
is megengedték, hogy a nézők az ilyen versenyekre az interneten vagy műholdas televíziók 
által nyújtott interaktív szolgáltatásokon keresztül tegyék meg tétjeiket.  
 
Az alperesek tulajdonában és kezelésében van egy számítógépes információs adatbázis, amely 
a brit lóversenyekről nagy mennyiségű adatot tartalmaz. Az alperesek adatbázisának 
kulcsfontosságú részét képezik a verseny előtti adatok, amelyek különböznek a 
versenyközbeni adatoktól (az utóbbiak a versenyeken nem indulókról és a versenyek 
eredményeiről tartalmaznak adatokat). A felperesek audiovizuális szolgáltatásai az ügyfelek 
számára biztosítják a verseny előtti adatokat és véleményeket, és az előrelátható fogadókat, 
amely adatokat végeredményben az alperes adatbázisából nyernek.  
 
Az eljárás során a felperesek azt állították, hogy az alperesen valójában monopóliummal 
rendelkeznek a verseny előtti adatoknak az átadásában azok számára, akiknek ilyen 
információkra szükségük van a brit versenysportban résztvevők között, ideértve különösen a 
bukmékereket és a brit versenyeket bemutató TV-csatornák vagy internetes oldalak 
producereit. Azt állították továbbá, hogy az alperesek megpróbáltak feltételeket szabni a 
verseny előtti adatok biztosításához és azzal fenyegetőztek, hogy az ilyen adatok biztosítását 
számukra megszüntetik, ami a 82. cikkel és az 1998-as versenytörvény 18. szakaszában 
foglalt, II. fejezet szerinti tiltással ellentétesen, erőfölénnyel való visszaélésnek felel meg. A 
főbb állítások a túlzott, tisztességtelen és hátrányos megkülönböztetést jelentő árazásra 
vonatkoztak. A bírósági tárgyalást megelőzően a vita bizonyos elemeit rendezték. Az ítélet 
ezért csak a felperesek által kínált kölcsönös fogadásokra és fix összegű fogadási 
szolgáltatásokra vonatkozik. 
 
A bíróság megállapította, hogy az érintett piac az Egyesült Királyságbeli verseny előtti 
adatoknak az átadása azok számára a lóversenysportban, akiknek az általuk nyújtott 
szolgáltatásokhoz ilyen információkra szükségük van (különösen a bukmékerek és a 
lóversenyekkel kapcsolatos TV-csatornák vagy internetes oldalak producerei). A bíróság 
véleménye szerint ezt a következtetést az SSNIP-teszt alkalmazása megerősítette. A bíróság 
szerint az eljárás céljára a termékpiac földrajzi szempontból magában foglalja az Egyesült 
Királyságon és Írországon kívüli összes országot, de az ügy szempontjából közömbös, ha ez 
helytelen, és a piac földrajzi kiterjedése a világot jelenti.  
 
A bíróság továbbá úgy vélte, hogy a BHB erőfölénnyel rendelkezik a piacon. A bíróság 
véleménye szerint a felperesek visszaéltek piaci erőfölényükkel, amikor azzal fenyegetőztek, 
hogy megszüntetik a verseny előtti adatok biztosítását az alperesek számára, annak ellenére, 
hogy az alperesek jelenlegi ügyfelei a felpereseknek, és hogy a verseny előtti adatok alapvető 
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szolgáltatást jelentenek az alperesek számára, amely nélkül a felperesek eltűnnének a piacról.  
A bíróság véleménye szerint az alperesek ilyen magatartására objektív indoklás nincs.  A 
bíróság szerint lényegtelen, hogy a felperesek és az alperesek nem versenytársak.  Az 
alperesek megkísérelték megindokolni az árra vonatkozó javaslatokat, amit a felperesek nem 
voltak hajlandók elfogadni ésszerű díjként a felperes külföldi ügyfelei számára – amelyek 
egyébként „szabadúszók” –, akiket a felperesek ügynöksége szed össze. A bíróság szerint ez 
tartalmilag vagy formailag nem helyes ismertetés:  ezek tartalmi és formai szempontból 
követelmények a felperessel szemben.  Továbbá, a bíróság véleménye szerint az eljárás 
megkezdése előtt javasolt árak tisztességtelenül túlzók voltak, és tisztességtelen 
megkülönböztetést alkalmaztak a felperesekkel szemben is.  Ezenkívül az alperesek továbbra 
is, az eljárás megkezdéséig, ragaszkodtak ahhoz, hogy a felperesek szerezzenek a szellemi 
tulajdonjogra szóló licencet az alperesektől, annak ellenére, hogy az alperes verseny előtti 
adatainak felhasználása az alperesek semmiféle szellemi tulajdonhoz fűződő jogát nem 
sértené. 
 
Konkrétabban, az alperesek által a felpereseknek időről időre felszámított árak az eljárás 
megkezdése előtt túlzók és tisztességtelenek voltak, és így az alperes piaci erőfölényével való 
visszaélést jelentették, mivel lényegesen meghaladták a verseny előtti adatok gazdasági 
értékét, és másképpen nem voltak indokoltak. Az adatok gazdasági értékét az ügy tényei 
alapján annak alapján kellett mérni, hogy mibe kerül az alperesek számára az adatbázis 
létrehozása (körülbelül 5 M £), amihez ennek a költségnek az ésszerű megtérülése járul. Az 
alperes által a felpereseknek javasolt díjak olyan mértékben haladták meg az ennek az 
összegnek a felperesekre való indokolható terhelésének mértékét, hogy nyilvánvalóan 
túlzottak voltak.  
 
A bíróság hozzátette, hogy az EK-Szerződés 86. cikke vagy az 1998-as versenytörvény (a 86. 
cikk (2) bekezdésének megfelelő) 3. jegyzékének (4) bekezdése szerinti közérdekre való 
hivatkozás hiányában az eljárás kimenetelében nem játszott szerepet az a tény, hogy az 
alperesekkel szembeni határozat a jelen esetben súlyos következményekkel járna a kormány, 
illetve az alperesek azon javaslatai és tervei szempontjából, hogy a brit versenysportot az 
alperesek eszközeinek „hasznosításával” és a bukmékeri illeték lecserélésével kívánják 
korszerűsíteni. A bíróság nézete szerint a 82. cikk és az 1998-as törvény II. fejezete szerinti 
tiltás helyes alkalmazása szempontjából semmiféle különbséget nem jelentene az sem, ha az 
alpereseket a felpereseknek adott ajánlataikban nem a magánprofit, hanem inkább a brit 
lóversenysport tágabb értelemben vett érdeke motiválta volna.  
 
A bíróság ezért a felperesek javára döntött, és felkérte, hogy fejtsék ki nézeteiket a megfelelő 
rendezés formáját illetően. 
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