
DEEL III – TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS IN DE LIDSTATEN 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen van de mededingingsautoriteiten in de 
lidstaten. Uitvoerigere informatie over de werkzaamheden van deze autoriteiten is te 
vinden in de nationale verslagen die de meesten van hen opstellen. 

1. ONTWIKKELINGEN IN DE LIDSTATEN 

1.1 Wijzigingen van de nationale mededingingswetgeving 

België 
In 2005 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet tot bescherming van 
de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999. 

Met dit wetsvoorstel in verband met de bescherming van de economische mededinging, 
waarover momenteel wordt gedebatteerd, worden drie grote doelstellingen nagestreefd: 

1. integratie van de modernisering van de Europese mededingingsregels; 

2. capaciteitsversterking bij de Raad voor de Mededinging wat betreft het aanpakken 
van mededingingsbeperkende praktijken; 

3. de Raad voor de Mededinging de status geven van beroepsinstantie voor besluiten 
van sectorale toezichthouders op het gebied van economische concurrentie. 

De belangrijkste verandering die er door Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 
16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 
81 en 82 van het EG-Verdrag is gekomen, is de afschaffing van het systeem van 
aanmeldingen zoals dat sinds 1962 bestond. 

Sinds 1 mei 2004 moeten ondernemingen zelf nagaan of de overeenkomsten die zij 
sluiten, voldoen aan de voorwaarden van artikel 81 als geheel. Er is weliswaar geen 
enkele verplichting om de nationale aanmeldingssystemen af te schaffen, maar het 
behoud van aanmeldings- en vrijstellingsregels zou niet sporen met de doelstellingen die 
aan de moderniseringsoperatie ten grondslag liggen. Bovendien zou de toepassing van 
het mededingingsrecht door de nationale rechters daardoor nodeloos ingewikkeld 
worden. Het wetsvoorstel voorziet dus in de afschaffing van de bepalingen in verband 
met aanmeldingen en vrijstellingen. 

Daarnaast wil het wetsvoorstel de Belgische mededingingsautoriteit ook de mogelijkheid 
bieden richtsnoeren vast te stellen, waarin zij haar beleidsoriëntaties kan voorstellen. 

Gezien de decentrale toepassing van de communautaire concurrentieregels, bevat de 
nieuwe wet ook een deel dat gaat over de samenwerking met de Europese Commissie en 
de mededingingsautoriteiten in de andere lidstaten. Daarin worden de 
samenwerkingsbeginselen overgenomen zoals die in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 
1/2003 zijn beschreven. 

Wat concentratiecontrole betreft, voert het wetsontwerp een procedure in die bij 
Verordening (EG) nr. 139/2004 aansluit, en waardoor er voor ondernemingen onder meer 
de mogelijkheid komt om vanaf de eerste fase van het onderzoek toezeggingen aan te 
bieden. 
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Op institutioneel gebied is er het voorstel om de samenstelling van de Raad voor de 
Mededinging aan te passen, door het aantal permanente leden uit te breiden (van vier 
naar zes) en bepaalde bevoegdheden over te dragen aan het Auditoraat. Deze instantie, 
die aan de Raad voor de Mededinging is verbonden, komt in de plaats van het Korps 
Verslaggevers. Het aantal leden ervan wordt uitgebreid tot maximaal tien. 

Het Auditoraat krijgt de bevoegdheid klachten en aanvragen voor voorlopige 
maatregelen te seponeren wegens onontvankelijkheid of ongegrondheid. Het Auditoraat 
wordt ook bevoegd binnen een vereenvoudigde procedure concentraties toe te staan in de 
procedure "geen bezwaar". 

Deze bevoegdheidsverschuiving en het optrekken van de aanmeldingsdrempels voor 
concentratiezaken zijn er gekomen omdat de Raad voor de Mededinging veel tijd bleek te 
besteden aan concentratieoperaties die geen of slechts geringe impact op de Belgische 
markt hadden. 

De Raad voor de Mededinging zou zich nu meer moeten kunnen concentreren op 
kartelzaken en zaken van misbruik van een machtspositie.  

Om de strijd tegen mededingingsbeperkende praktijken nog beter te kunnen voeren, 
wordt in het wetsontwerp ook voorzien in de mogelijkheid van een clementieregeling 
voor ondernemingen die het bestaan van verboden praktijken hebben helpen aantonen 
door de mededingingsautoriteit bewijsmateriaal te verstrekken. 

Tot slot kan de Raad voor de Mededinging in door de wet bepaalde gevallen het beroep 
behandelen tegen besluiten van sectorale toezichthouders. Hierbij gaat het om het 
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), de Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de beheerder van de spoorweginfrastructuur (de 
NV Infrabel).  

In elke organieke wet moet worden bepaald tegen welke besluiten bij de Raad voor de 
Mededinging beroep kan worden ingesteld. 

Tsjechische Republiek 
De Tsjechische nationale mededingingsregels zijn vastgelegd in besluit nr. 143/2001 Sb. 
betreffende de bescherming van de mededinging. In 2005 werd dit besluit gewijzigd bij 
besluit nr. 361/2005 Sb., dat per 1 oktober 2005 van kracht werd. Daarin worden met 
name de communautaire groepsvrijstellingen in het Tsjechische mededingingsrecht 
opgenomen, zodat zij kunnen worden toegepast op overeenkomsten die geen invloed 
hebben op de handel, maar die wel onder de nationale mededingingsregels vallen. Voorts 
werd het besluit betreffende de bescherming van de mededinging gewijzigd bij besluit nr. 
127/2005 Sb. wat betreft de toepassing van de sector elektronische communicatie (zie 
verder). 

Overzicht nieuwe bepalingen 

• Toepassing van de mogelijkheid bedrijfspanden te verzegelen bij een 
onaangekondigde inspectie (art. 21 lid 5)  

• Artikel 22 – boetetoemeting:  
- voor procedurele misdrijven kunnen geldboeten tot 1% van de omzet worden 
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opgelegd; 
- een nieuw soort geldboete wordt ingevoerd voor het verbreken van zegels. 

• Communautaire groepsvrijstellingen zullen worden toegepast op overeenkomsten 
met een communautaire dimensie (artikel 4). 

• Een andere wijziging van het besluit betreffende de bescherming van de mededinging 
die in 2005 werd bekendgemaakt, betreft de toepassing van het besluit in de sector 
elektronische communicatie. Deze werd ingevoerd bij besluit nr. 127/2005 Sb. 
(besluit inzake elektronische communicatie), dat per 1 mei 2005 van kracht werd. 

Denemarken 
De Deense Mededingingswet werd gewijzigd bij wet nr. 1461 van 22 december 2004 en 
werd per 1 februari 2005 van kracht. De belangrijkste wijzigingen houden verband met 
de aanpassing van de Mededingingswet aan Verordening (EG) nr. 1/2003. De Deense 
Mededingingswet is gebaseerd op dezelfde beginselen als het communautaire 
mededingingsrecht en daarom was het vanzelfsprekend om de Mededingingswet aan te 
passen aan de recente veranderingen in het communautaire mededingingsrecht. 

De belangrijkste wijzigingen aan de Deense Mededingingswet zijn: 

• Transparantie 
Om te zorgen voor transparantie in verband met schendingen van de Mededingingswet, 
wordt het opleggen van geldboeten in sanctieprocedures op internet bekendgemaakt. 
Daardoor kunnen gemakkelijker civiele eisen tot schadevergoeding worden ingesteld - in 
het belang van consumenten en ondernemingen. Hierbij gaat het zowel om geldboeten 
die de rechter oplegt als om geldboeten die zijn opgelegd of aanvaard op grond van 
artikel 23 (artikel 13, lid 2, van de Mededingingswet). De Deense rechter is verplicht de 
mededingingsautoriteit een afschrift te bezorgen van arresten die verband houden met de 
Mededingingswet of de artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag (artikel 20, lid 4, van de 
Mededingingswet). 

• Toegang tot het dossier 
Deze wijziging beperkt de toegang van de partijen tot het dossier. Dit gebeurt in 
overeenstemming met de artikelen 27 en 28 van Verordening (EG) nr. 1/2003. Ook wordt 
de toegang tot het dossier beperkt ten aanzien van correspondentie en documenten 
uitgewisseld tussen de Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van de 
lidstaten (artikel 15 bis, lid 1, van de Mededingingswet). 

• Toezeggingen 
In lijn met Verordening (EG) nr. 1/2003 kan de Deense Mededingingsraad 
(Konkurrencerådet) toezeggingen van ondernemingen verbindend verklaren indien deze 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, lid 1, artikel 11, lid 1, de artikelen 81 of 82 
van het EG-Verdrag (artikel 16 bis, lid 1). Deze bepaling is in lijn met artikel 9 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003.  

• Inspecties 
De gewijzigde Mededingingswet biedt de Mededingingsautoriteit de mogelijkheid om 
documenten te verzegelen en bedrijfspanden gedurende 72 uur te verzegelen. Ook wordt 
duidelijk aangegeven dat de Raad op grond van de artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag 
bedrijfspanden kan inspecteren namens de Commissie of namens de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten (artikel 18 van de Mededingingswet).  
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• Aanmeldingssysteem 
Dankzij de wijzigingen krijgen de Mededingingsraad en de Mededingingsautoriteit een 
aantal nieuwe instrumenten om het besluit toe te passen. Het nationale 
aanmeldingssysteem bleef, in tegenstelling tot de communautaire regels, in Denemarken 
gehandhaafd. Toch moeten de Raad en de Autoriteit afzien van het onderzoek van 
aanmeldingen indien een overeenkomst of gedraging de handel tussen EU-lidstaten 
merkbaar beïnvloedt (artikel 9, lid 2, van de Mededingingswet). 

• Algemene handelsvoorwaarden van ondernemingen met een machtspositie 
Een nieuwe bepaling in de Mededingingswet is het recht van de Mededingingsraad om, 
onder bepaalde voorwaarden, van een onderneming met een machtspositie te eisen dat 
deze haar algemene handelsvoorwaarden aan de Mededingingsautoriteit voorlegt (artikel 
10 bis van de Mededingingswet). Doel van deze bepaling is de Mededingingsraad meer 
transparantie te bieden inzake de algemene handelsvoorwaarden van een onderneming 
met een machtspositie wanneer de Raad moet onderzoeken of die onderneming van haar 
machtspositie misbruik heeft gemaakt. 

• Overig 
De Deense Mededingingsautoriteit kan nu, op verzoek van de partijen, besluiten in het 
Engels vaststellen (artikel 15 quater). Bevelen van de Mededingingsraad, die vroeger 
slechts één jaar golden, kunnen nu gelden voor een periode van meer dan één jaar. Het 
Mededingingstribunaal is uitgebreid met twee leden. Het bestaat nu uit een president en 
vier leden, die ofwel juridisch of economisch deskundig zijn. De president moet een 
rechter van het Deense Hooggerechtshof (Højesteret) zijn (artikel 21, lid 1).  

Door de modernisering van de communautaire mededingingsregels is de bevoegdheid 
van de Deense Mededingingsautoriteit verruimd. Zij kan nu ook zaken behandelen op 
grond van de artikelen 81 en 82 wanneer ondernemingen in Denemarken zijn gevestigd, 
maar de effecten voor de mededinging markten buiten Denemarken, doch binnen de EU 
betreffen (artikel 23 bis van de Mededingingswet).  

Een geconsolideerde versie van de Deense Mededingingswet is (in het Engels) te vinden 
onder: http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 

Duitsland  
Per 1 juli 2005 werden ingrijpende wijzigingen aan de Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) van kracht. Doel daarvan was het om het Duitse 
recht aan het Europese recht - en met name Verordening (EG) nr. 1/2003 - aan te passen. 
Met deze nieuwe wet wordt ook het aanmeldings- en vrijstellingssysteem voor 
mededingingsbeperkende overeenkomsten dat voordien ook in het Duitse recht bestond, 
vervangen door een systeem van wettelijke uitzondering en een parallelle toepassing van 
het communautaire en het nationale recht. Met het oog op een verregaande eenheid van 
het mededingingsrecht geldt het nieuwe systeem ook voor horizontale en verticale 
overeenkomsten die geen effect op de handel tussen lidstaten hebben. Volgens de 
gewijzigde wet kunnen nu ook voor schendingen van het Gemeenschapsrecht geldboeten 
worden opgelegd. De regels inzake oplegging van geldboeten aan ondernemingen sluiten 
ook sterk aan bij de Europese regels. In het geval echter van misbruiken door eenzijdig 
concurrentieverstorende gedragingen werd een aantal goed bruikbare bepalingen van het 
Duitse recht, waarvoor er in artikel 82 van het EG-Verdrag geen equivalent is, 
gehandhaafd. Daarnaast zijn met de gewijzigde wet ook de civielrechtelijke sancties voor 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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inbreuken op het kartelrecht versterkt, zodat private handhaving een groter gewicht kan 
krijgen. Naast het Bundeskartellamt zijn nu ook de kartelautoriteiten van de deelstaten 
bevoegd het Gemeenschapsrecht toe te passen. De gewijzigde wet bevat ten slotte ook 
regelingen in verband met informatie-uitwisseling tussen autoriteiten, alsmede de 
omzetting van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1/2003 (de amicus curiae-regeling). 

Nog in 2005 is de Bondsregering het er over eens geworden dat een verdere wijziging 
inzake het toezicht op misbruiken nodig is. Het tot dusver geldende verbod voor 
ondernemingen met marktmacht om vaker dan slechts "occasioneel" aanbiedingen onder 
kostprijs te doen, zou voor levensmiddelen moeten worden aangescherpt. Voor 
levensmiddelen zou het dus ook verboden zijn occasioneel onder de kostprijs te 
verkopen, ook al zijn daarvoor zakelijke gronden. De Bondsregering hoopt met deze 
wijziging de midden- en kleinhandel te versterken, die de lageprijsstrategieën van 
grootwinkelbedrijven niet kan volgen en daardoor vaak uit de markt worden gedrukt. 
Deze wijziging zou naar verwachting in 2006 rond moeten zijn. 

Estland 
In 2005 waren er op wetgevingsgebied twee belangrijke ontwikkelingen: er vonden 
ingrijpende wijzigingen aan de Estse Mededingingswet plaats en daarnaast heeft de 
hoofdofficier van justitie clementierichtsnoeren opgesteld. 

De wijzigingen van de Mededingingswet betreffen vooral de afschaffing van het systeem 
van aanmeldingen met het oog op het verkrijgen van ontheffing. Dit aanmeldingssysteem 
bleek overbodig te zijn, omdat het zeer zelden door ondernemingen werd gebruikt. Het 
wijzigingsvoorstel is bij het Parlement ingediend en zal, naar verhoopt, in juli 2006 van 
kracht worden. 

Wat het opstellen van clementierichtsnoeren betreft, worden overeenkomsten, besluiten 
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de mededinging beperken, in het 
Strafwetboek strafbaar gesteld. Strafrechtelijke procedures kunnen door de rechter 
worden stopgezet op verzoek van het Openbaar Ministerie indien er geen 
maatschappelijk belang is en bij verwaarloosbare schuld (artikel 202 van het Wetboek 
van Strafvordering). Het Openbaar Ministerie kan ook, met instemming van betrokkene, 
de stopzetting eisen van een strafrechtprocedure ten aanzien van een persoon die 
verdacht of beschuldigd wordt indien de verdachte of beklaagde aanzienlijk heeft 
bijgedragen tot het vaststellen van de feiten in verband met een te bewijzen strafbaar feit 
dat bij de procedure van maatschappelijk belang is en indien, zonder die hulp, het 
opsporen van het strafbaar feit en het verzamelen van bewijsmateriaal onmogelijk of 
bijzonder moeilijk was geweest (art. 205 Wetboek van Strafvordering). 

Deze beide artikelen vormen de belangrijkste rechtsgrondslag voor clementierichtsnoeren 
in zaken van concurrentieverstorende samenwerking tussen ondernemingen. Om de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de clementieregeling te garanderen, heeft de 
hoofdofficier van justitie intensief gewerkt aan het uitwerken van clementierichtsnoeren. 
De Mededingingsraad heeft in dit verband voorstellen ingediend bij het Openbaar 
Ministerie. 
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Griekenland 

Kernpunten van wet nr. 703/77 (Griekse antitrustwetgeving) en de belangrijkste recente 
wijzigingen 

Wet 703/19771 betreffende het toezicht op monopolies en oligopolies en de bescherming 
van de vrije mededinging werd van kracht kort voordat Griekenland lid werd van de 
Europese Gemeenschap. De belangrijkste bepalingen van de wet blijven gelijklopen met 
die van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. In 2005 keurde het Griekse Parlement 
wet nr. 3373/2005, tot wijziging van wet nr. 703/1977, goed. Daarmee werd de Griekse 
wetgeving grotendeels afgestemd op Verordening (EG) nr. 1/2003 en werd een reeks 
belangrijke aanpassingen aan de Griekse antitrustwetgeving ingevoerd, met name: i) een 
rechtsgrondslag en machtiging van de wetgever voor een clementieregeling; ii) 
versterking van de onderzoeksbevoegdheid van de Griekse mededingingsautoriteit (de 
Helleense Concurrentiecommissie - HCC) en van haar bevoegdheden ten aanzien van 
schendingen van wet nr. 703/1977; iii) opnieuw invoeren van het verbod op misbruik van 
betrekkingen van economische afhankelijkheid; iv) bevoegdheid voor de HCC om in 
economische sectoren regulerend op te treden, en v) versterking van de interne structuur 
van de HCC (onder meer door de HCC eigen rechtspersoonlijkheid te verlenen en door 
het aantal leden en medewerkers van de HCC uit te breiden). 

Naar verwachting zal de HCC in de nabije toekomst een aantal bekendmakingen 
publiceren2, onder meer over thema's als clementie en toegang tot het dossier. 

Overzicht nieuwe bepalingen 

• Clementieregeling 
Wet nr. 3373/2005 voerde de rechtsgrondslag in voor de Griekse clementieregeling 
(toevoeging van een nieuw lid 4 aan artikel 9 van wet nr. 703/1977). Binnenkort wordt de 
clementieregeling ingevoerd. Wanneer een onderneming in het kader van de 
clementieregeling meewerkt, zijn de betrokken natuurlijke personen van strafrechtelijke 
vervolging gevrijwaard. De regeling zal niet openstaan voor ondernemingen die hun 
machtspositie misbruiken. 

• Inspecties – Onderzoeken 
Met wet nr. 3373/2005 zijn de onderzoeksbevoegdheden van de HCC fors versterkt - in 
lijn met Verordening (EG) nr. 1/2003. 

• Amicus curiae 

Dankzij de invoeging van een nieuw punt 14 in lid 2 van artikel 8 ter van wet nr. 
703/1977 kan de HCC, op eigen initiatief, een schriftelijk (of, met toestemming van de 
bevoegde rechter, mondeling) advies uitbrengen bij de rechter wat betreft de toepassing 
van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Ook kan zij alle documenten opvragen die 
nodig zijn om een dergelijk advies uit te kunnen brengen (behalve in een procedure bij de 
administratieve beroepsrechter te Athene en bij de Raad van State). 

                                                 
1 Gewijzigd bij wetten nrs. 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 en, laatstelijk, bij 

wet nr. 3373/2005 [bekendgemaakt in het Griekse Publicatieblad nr. 188 van 2.8.2005]. 
2 In de vorm van besluiten. 
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Het nieuwe lid 3 van artikel 18 van wet nr. 703/1977 bepaalt uitdrukkelijk dat een rechter 
die de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag toepast, de Europese Commissie kan 
vragen om informatie waarover deze beschikt, of om een advies over kwesties die met de 
toepassing van de communautaire concurrentieregels verband houden. 

• Boetetoemeting 
Met artikel 9 van wet nr. 703/77 zijn de bevoegdheden van de HCC in het geval van 
schendingen van wet nr. 703/1977 versterkt. 

• Overig 

a. Verbod op misbruik van betrekkingen van economische afhankelijkheid 

Artikel 2 bis van wet nr. 703/1977: Verbod op misbruik van betrekkingen van 
economische afhankelijkheid 
Met wet nr. 3373/2005 wordt opnieuw artikel 2 bis (dat was ingetrokken bij de wijziging 
van wet nr. 703/77 in augustus 2000) ingevoerd. Dat artikel ziet op de betrekkingen van 
economische afhankelijkheid tussen één of meer ondernemingen en een afnemer of 
leverancier, waarbij de afnemer of leverancier voor de betrokken producten of diensten 
over geen alternatieve leverings- of vraagbron beschikt. Onder die omstandigheden is er 
sprake van misbruik van betrekkingen van economische afhankelijkheid wanneer 
willekeurige handelsvoorwaarden worden opgelegd, wanneer wordt gediscrimineerd, of 
de langlopende zakelijke betrekkingen onverwacht en zonder grond worden stopgezet. 

b. Regulerend optreden in sectoren van de nationale economie 
Wet nr. 3373/2005 voert met een nieuw artikel 5 de mogelijkheid in om in economische 
sectoren regulerend op te treden. 

De HCC kan, op verzoek van de minister van Ontwikkeling of ambtshalve, een bepaalde 
sector van de Griekse economie onderzoeken. Indien de HCC bevestigt dat in die sector 
de voorwaarden voor een daadwerkelijke mededinging niet voorhanden zijn en tegelijk 
van oordeel is dat de toepassing van de artikelen 1, 2, 2 bis en 4 e.v., niet voldoende zijn 
om de voorwaarden voor een daadwerkelijke mededinging te scheppen, kan zij middels 
een met redenen omkleed besluit alle gedrags- of structurele maatregelen nemen die 
absoluut onmisbaar zijn om in die specifieke economische sector de voorwaarden voor 
een daadwerkelijke mededinging tot stand te brengen. 

c. Aanpassingen aan diverse bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2003 
Artikel 8 ter van wet nr. 703/1977 is als volgt gewijzigd: 

– de HCC wordt, onverminderd de bevoegdheid van andere autoriteiten uit hoofde van 
desbetreffende wetgeving, geacht een uitsluitende bevoegdheid te hebben ten aanzien 
van de bepalingen van deze wet en de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag; 

– de HCC kan de gunst van een groepsvrijstelling intrekken op grond van artikel 29, lid 
2, van Verordening (EG) nr. 1/2003; 

– de HCC moet de communautaire concurrentieregels toepassen in nauwe samenspraak 
met de Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van de overige EU-
lidstaten. 

Volgens het nieuwe artikel 11 ter van wet nr. 703/1977 wordt de HCC, wanneer de 
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Europese Commissie een procedure heeft ingeleid voor het geven van een beschikking 
op grond van hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1/2003, ontheven van haar 
bevoegdheid om de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag toe te passen. Heeft een 
mededingingsautoriteit in een andere lidstaat een klacht ontvangen of treedt deze 
ambtshalve op grond van de artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag op tegen een 
overeenkomst, besluit van een ondernemersvereniging of gedragingen van één of meer 
ondernemingen, dan is dat voor de HCC een voldoende grond om de ambtshalve 
ingeleide procedure te schorsen of de klacht af te wijzen, dan wel de procedure gewoon 
voort te zetten en een besluit over de grond van de zaak vast te stellen. 

d. Gemeenschappelijke ondernemingen 
Volgens wet nr. 3373/2005 worden alle volwaardige gemeenschappelijke 
ondernemingen, voor de toepassing van de regels inzake concentratiecontrole, als 
concentraties beschouwd. Gaat het echter om de oprichting van een gemeenschappelijke 
onderneming met samenwerkingskarakter, dan wordt de operatie getoetst aan artikel 1, 
leden 1 en 3, van wet nr. 703/1977. Bij dat onderzoek gaat de HCC na of: a) de twee of 
meer moedermaatschappijen in significante mate actief zijn op dezelfde markt als de 
gemeenschappelijke onderneming, of op een upstream- of downstreammarkt van 
laatstgenoemde markt, of op een nauw met die markt verbonden aangrenzende markt, en 
b) of de samenwerkingseffecten die rechtstreeks uit de oprichting van de 
gemeenschappelijke onderneming voortvloeien, de betrokken ondernemingen de 
mogelijkheid bieden voor een wezenlijk deel van hun markten de mededinging uit te 
schakelen. 

Spanje 
In 2005 werden er geen nieuwe wijzigingen aan de nationale mededingingswetgeving 
goedgekeurd. Toch vonden er intensieve activiteiten plaats met het oog op de herziening 
van het Spaanse mededingingsbestel. 

Regeringsvoorstellen voor nieuwe wetgeving 

1. Witboek over de hervorming van het Spaanse mededingingsbestel 

In de loop van 2004 is aan een Witboek over de hervorming van het Spaanse 
mededingingsbestel gewerkt, dat op 20 januari 2005 officieel is voorgesteld door de 
tweede vice-minister-president en minister van Economie en Financiën. Dit document is 
een discussiestuk dat de aanzet moet zijn voor een herziening van het wetgevende en 
institutionele mededingingskader in Spanje. Het moet ervoor zorgen dat de beste 
instrumenten en structuren beschikbaar zijn om de daadwerkelijke mededinging op de 
markten te vrijwaren met het oog op maatschappelijke welvaart en een doelmatige inzet 
van de middelen. 

Het witboek stelt verscheidene hervormingen voor die betrekking hebben op het 
institutionele kader van de Spaanse mededingingsautoriteiten, de strijd tegen 
concurrentieverstorende praktijken, het systeem voor concentratiecontrole, het toezicht 
op staatssteun en de rol van de mededingingsautoriteit als pleitbezorger van concurrentie. 
Met die maatregelen krijgt deze autoriteit meer onafhankelijkheid, worden de 
handhavingsbevoegdheden versterkt (met name door de introductie van een 
clementieregeling), worden de procedures voor een beroep bij de rechter versneld, wordt 
de coördinatie met sectorale toezichthouders verbeterd, en kunnen de nationale 
mededingingsregels rechtstreeks door de rechter worden toegepast. 
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Over dit witboek vond een openbare raadpleging plaats via de website van de Dienst 
voor de Mededinging, die talrijke bijdragen en opmerkingen mocht ontvangen. 

2. Opstelling wetsontwerp 

De belangrijkste voorstellen van het witboek zijn opgenomen in de ontwerp-
Mededingingswet die momenteel wordt opgesteld. Het ontwerp is voor raadpleging naar 
het Mededingingstribunaal gezonden. Dit heeft diverse opmerkingen gemaakt, waarvan 
er een deel in het ontwerp zijn overgenomen. 

Voorts heeft ook de Consejo de Defensa de la Competencia een gunstig verslag 
uitgebracht. Deze instantie is belast met de onderlinge samenwerking, coördinatie en 
informatie tussen de centrale overheid en de autonome gemeenschappen, met het oog op 
een uniforme toepassing van de Mededingingswetgeving. 

Het ontwerp zou in de loop van 2006 bij het Parlement worden ingediend. 

Frankrijk 
Met een eerste decreet (nr. 2005-1668 van 27 december 2005) worden verdere 
voorwaarden vastgesteld voor de toepassing van de concurrentieregels die in 2004 aan 
Verordening (EG) nr. 1/2003 waren aangepast. Zo worden de voorwaarden vastgesteld 
voor de onderlinge bijstand als bedoeld in artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1/2003. Ook worden nieuwe procedurele regels vastgelegd voor het onderzoek van 
dossiers door de Conseil de la concurrence, met het oog op doelmatig overheidsoptreden 
en respect voor de rechten van verdediging. Daarnaast wordt het kader uitgetekend voor 
de verplichte toezending van arresten die op grond van de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag zijn gewezen (artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003) en voor de 
adviesaanvragen of verzoeken om inlichtingen die de rechters de Europese Commissie 
kunnen zenden (artikel 15, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003). 

Een tweede decreet (nr. 2005-1667 van 27 december 2005) stelt de regels vast voor de 
vertegenwoordiging van de Conseil de la concurrence voor de beroepsrechter. 

In een derde decreet (nr. 2005-1756 van 30 december 2005) worden rechterlijke 
instanties voor burgerlijke en handelszaken opgericht die zijn gespecialiseerd in 
geschillen in verband met de toepassing van de nationale en communautaire 
concurrentieregels. 

Overzicht nieuwe bepalingen 

Inspecties 

Decreet nr. 2005-1668 legt de voorwaarden vast voor de bijstand die ambtenaren van 
andere nationale mededingingsautoriteiten kunnen leveren aan de gemachtigde 
inspecteurs van de Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des fraudes (DGCCRF): in het proces-verbaal wordt de naam en de 
aanwezigheid van de bijstand verlenende inspecteur vermeld en wordt verwezen naar het 
besluit van de minister waarmee voor deze bijstand toestemming werd verleend. 

Amicus curiae  

Decreet nr. 2005-1668 bepaalt dat de Conseil de la concurrence voor de rechter bij wie 
tegen de besluiten van de Conseil beroep wordt ingesteld, door de president van de 
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Conseil of een door deze laatste aangewezen persoon wordt vertegenwoordigd. 

Met decreet nr. 2005-1667 krijgt de Conseil de la concurrence ruimere mogelijkheden 
om schriftelijke opmerkingen te maken voor de beroepsrechter. De Conseil kan nu ook, 
evenals andere onafhankelijke administratieve autoriteiten, mondeling opmerkingen 
maken tijdens hoorzittingen. De minister van Economische Zaken had al de mogelijkheid 
om mondeling opmerkingen te maken. 

Toegang tot het dossier 

Wat bedrijfsgeheimen betreft, legt het decreet van 27 december 2005 in detail vast hoe 
ondernemingen bedrijfsgeheimen moeten aangeven en de vertrouwelijke behandeling 
ervan moeten vragen. Situaties waarin vertrouwelijke behandeling wordt geweigerd, zijn 
te laat ingediende verzoeken om vertrouwelijke behandeling of verzoeken waarbij sprake 
is van misbruik of verzoeken die ongegrond zijn. Ook worden nieuwe regels vastgelegd 
voor de toegang tot het dossier, om de rechten van verdediging en de beginselen van 
behoorlijk bestuur te vrijwaren. 

Toezeggingen/sancties 

Decreet nr. 2005-1668 stelt de procedures vast voor de behandeling van toezeggingen die 
ondernemingen aan de Conseil de la concurrence voorstellen, en de voorwaarden voor 
het betalen van dwangsommen die de Conseil eventueel oplegt. 

Particuliere handhaving 

Decreet nr. 2005-1756 geeft de lijst van de acht burgerlijke en handelsrechtbanken die 
gespecialiseerd zijn in geschillen over de toepassing van de nationale en communautaire 
concurrentieregels: het gaat om het Tribunal de grande instance te Marseille, Bordeaux, 
Rijsel, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Parijs en Rennes. Het Parijse Hof van beroep 
fungeert als enige beroepsinstantie. 

Ierland 
In 2005 waren er, behalve de intrekking van de retention orders, geen ingrijpende 
wijzigingen in het nationale mededingingswetgeving. 

Intrekking van de beslagregeling inzake documenten (Retention Orders) 

Volgens Section 45 (3) van de Competition Act 2002 kon de Competition Authority, in 
het bezit van een huiszoekingsbevel, originelen van boekhouding, documenten en 
bescheiden in beslag nemen. Subsection (6) bepaalde dat de Competition Authority 
boekhoudingen, documenten en bescheiden die op grond van subsection (3) in beslag 
waren genomen, gedurende zes maanden of, na toestemming van de rechter van het 
District Court, voor langere termijn onder zich kon houden. Dit betekende dat, indien de 
Competition Authority een op grond van een huiszoekingsbevel in beslag genomen 
boekhouding/document/bescheid voor meer dan zes maanden onder zich wilde houden, 
daarvoor de toestemming van het District Court moest worden gevraagd. 

Dit vereiste werd ingetrokken op grond van Section 76 van de Investment Funds, 
Companies and Miscellaneous Provisions Act 2005. Daardoor is de verplichting voor de 
Competition Authority om aan het District Court toestemming te vragen om de in beslag 
genomen documenten onder zich te houden of de daarvoor voorziene periode te 
verlengen, thans afgeschaft. Wel blijven de bepalingen van het vroegere vereiste op 
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grond van Section 45 (6) nog gelden voor het bewijsmateriaal dat vóór 30 juni 2005 in 
beslag werd genomen. Subsection 76 (3) van de Investment Funds, Companies and 
Miscellaneous Provisions Act 2005 bepaalt namelijk dat, ongeacht de intrekking door 
deze section van subsection 6 van Section 45 van the Competition Act, die subsection 6 
nog blijft gelden voor de boekhoudingen, documenten of bescheiden die in beslag zijn 
genomen of verkregen op grond van die section vóór de inwerkingtreding van deze 
section. 

Italië 
Bij wet nr. 262 van 28 december 2005 werd artikel 20 van de Mededingingswet 
ingetrokken. Dat artikel belastte de Banca d'Italia met de handhaving van de 
mededingingsregels voor overeenkomsten, misbruiken van een machtspositie en 
concentraties in de bancaire sector. Vanaf 2006 heeft de Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato de volledige en uitsluitende bevoegdheid om de (nationale en 
communautaire) concurrentieregels in alle economische sectoren toe te passen. 

Cyprus 
Voor 2005 zijn er in de nationale wetgeving van Cyprus geen ontwikkelingen op 
wetgevend gebied geweest. 

Letland 
Voor 2005 zijn er in de nationale wetgeving van Letland geen ontwikkelingen op 
wetgevend gebied geweest. 

Litouwen 
Voor 2005 zijn er in de nationale wetgeving van Litouwen geen ontwikkelingen op 
wetgevend gebied geweest. 

Luxemburg 
Sinds de goedkeuring van de Mededingingswet van 17 mei 2004 is de 
mededingingswetgeving niet gewijzigd. 

Hongarije 
In 2005 zijn diverse bepalingen van de Mededingingswet gewijzigd. Daarvoor was er een 
aantal redenen. Allereerst dienden meerdere bepalingen van de Mededingingswet te 
worden afgestemd op de nieuwe Hongaarse regels inzake administratieve procedures, die 
complementair zijn aan de bepalingen op mededingingsgebied. Ten tweede is een aantal 
bepalingen van de Mededingingswet gewijzigd om de toepassing van communautaire 
regels en de samenwerking binnen het European Competition Network (ECN) te 
faciliëren. Ook werd op basis van de ervaring opgedaan met de toepassing van 
mededingingsregels een aantal bepalingen aangepast. Nog op wetgevingsgebied, wordt 
vanaf 1 september 2005 offertevervalsing bij overheidsopdrachten of bij procedures voor 
de toewijzing van concessies, afhankelijk van de contractwaarde, aangemerkt als een 
meer of minder ernstig strafbaar feit waarop een gevangenisstraf tot twee of vijf jaar staat 
(Wetboek van Strafvordering art. 296/B.) 
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Overzicht nieuwe bepalingen 

Het systeem van de individuele vrijstelling werd afgeschaft. 

Anders dan onder de vroegere regeling, kan nu iedereen bij de Dienst voor de 
Mededinging een klacht of een informele klacht indienen tegen mogelijke inbreuken op 
de mededingingsregels. Klachten kunnen bij de Dienst voor de Mededinging worden 
ingediend op een daartoe bestemd formulier. Blijkt de verschafte informatie van 
voldoende kwaliteit om een procedure inzake mededingingstoezicht te beginnen, dan 
behandelt de Dienst voor de Mededinging het ingediende formulier als een klacht; anders 
behandelt hij het als een informele klacht. Dit onderscheid tussen formele en informele 
klachten is vooral van belang omdat degene die een "reële" klacht indient, aanvullende 
rechten heeft: hij kan beperkt toegang krijgen tot de documenten en hij kan bij de rechter 
beroep instellen tegen een besluit van de Mededingingsraad waarin wordt geoordeeld dat 
de voorwaarden om een onderzoek in te leiden, niet zijn vervuld. Het voordeel van het 
nieuwe systeem is dat klagers door het formulier correct in te vullen, gedetailleerdere 
informatie kunnen geven over de beweerde inbreuk, hetgeen bijdraagt tot het onderzoek 
door de mededingingsautoriteit. Klagers die niet goed op de hoogte zijn van de 
marktsituatie, kunnen dan weer alleen informele klachten indienen, hetgeen de autoriteit 
bevrijdt van de administratieve belasting als gevolg van het grote aantal ongegronde 
klachten en het beroep dat wordt ingesteld tegen besluiten om dergelijke klachten af te 
wijzen. 

Vóór de wijzigingen uit 2005 hadden gelaedeerden, volgens de Hongaarse wetgeving 
niet uitdrukkelijk het recht om rechtstreeks - zonder een voorafgaand besluit van de 
mededingingsautoriteit - naar de rechter te stappen. De wijzigingen erkennen de 
rechtstreekse werking van het Gemeenschapsrecht en machtigen de rechter uitdrukkelijk 
om zich te buigen over inbreuken op de antitrustregels en zich over dit soort zaken uit te 
spreken. Met de wijzigingen aan de Mededingingswet worden nadere regels opgenomen 
in verband met de procedures voor particuliere handhaving van antitrustwetgeving. Een 
voorbeeld: wanneer de Dienst voor de Mededinging of een administratieve 
beroepsrechter oordeelt dat een overeenkomst of gedraging in een bepaalde zaak 
onrechtmatig is, is de burgerlijke rechter door dat deel van de uitspraak gebonden. De 
burgerlijke rechter moet de Dienst voor de Mededinging ook kennis geven van 
schadeclaims die zijn ingediend, zodat de Dienst als amicus curiae aan de procedure kan 
deelnemen. 

Voorts zijn ook nadere regels voor sectorale onderzoeken ingevoerd. De regels voor het 
inleiden van dit soort onderzoeken en de procedures die daarbij moeten worden gevolgd, 
zijn nu duidelijker bepaald. 

In de Mededingingswet zijn ook besluiten in verband met toezeggingen opgenomen. De 
Dienst voor de Mededinging kon dit soort besluiten enkel vaststellen in zaken waar het 
onderzoek op communautair recht was gebaseerd. De overtuiging was dat deze 
mogelijkheid ook tot het nationale recht diende te worden uitgebreid. 

De nieuwe wijzigingen hadden ook enige invloed op de onderzoekbevoegdheden van de 
Dienst voor de Mededinging. Volgens een nieuwe bepaling in de Mededingingswet, 
worden fysieke back-up kopieën van gegevensdragers die via gerechtelijk IT-onderzoek 
zijn verkregen, als gewone gegevens beschouwd en heeft de Dienst voor de Mededinging 
er dus toegang toe. Ook werd in de wet een regeling ingevoerd voor het legal 
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professional privilege, die gebaseerd is op de beginselen van het communautaire 
mededingingsrecht. 

Malta 
Voor 2005 zijn er in de nationale wetgeving van Malta geen ontwikkelingen op 
wetgevend gebied geweest. 

Nederland 
Op 9 december 2004 keurde het Nederlandse Parlement een wet goed waarmee de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tot zelfstandig bestuursorgaan wordt 
omgevormd. Per 1 juli 2005 is de NMa niet langer een dienstonderdeel van het ministerie 
van Economische Zaken, maar een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen Raad van 
bestuur. De Raad van de NMa telt drie leden. De belangrijkste wijziging in de 
Mededingingswet is dat de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken om in 
individuele mededingingszaken aanwijzingen te kunnen geven, wordt weggenomen. De 
minister blijft wel verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid en kan dus nog wel 
algemene aanwijzingen aan de NMa geven. Met de Wet tot wijziging van de 
Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de 
Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan wordt de Dienst 
Toezicht energie (DTe) volledig geïntegreerd in de NMa. Dat de NMa nu een zelfstandig 
bestuursorgaan is, heeft geen gevolgen voor rechtspositie van de medewerkers van de 
NMa. Zij blijven nog steeds bij het ministerie van Economische Zaken in dienst. 

Overzicht nieuwe bepalingen 

Boetetoemeting 

Specifieke richtsnoeren betreffende boetetoemeting in de bouwsector (te vinden op de 
NMa-website, onder 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Themadossiers/Bouw/Index.asp) 

– Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 
activiteiten in de grond-, wegen- en waterbouw (GWW) - 13 oktober 2004  

– Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 
activiteiten in de installatie-deelsector - 21 april 2005  

– Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 
activiteiten in de deelsector burgerlijke & utiliteitsbouw (B&U-deelsector) - 
1 september 2005 (gerectificeerd op 11 oktober 2005 ) 

– Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 
activiteiten in de deelsector Kabel- & Leidingwerken (K&L-deelsector) – 
17 november 2005  

– Bekendmaking boetetoemeting aangaande bepaalde mededingingsbeperkende 
activiteiten in de Groenvoorzieningssector – 24 november 2005  

– Bekendmaking boetetoemeting ten behoeve van bepaalde 
mededingingsbeperkende activiteiten in de betonsector (straatstenen, prefab 
heipalen en kanaalplaatvloeren) - 24 november 2005. 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Themadossiers/Bouw/Index.asp
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Overig 

Beleidsregel Informanten 

In december 2005 heeft de NMa de Beleidsregel Informanten opgesteld. In deze 
beleidsregel staan voorwaarden waaronder informanten vermeende kartels of andere 
overtredingen van de Mededingingswet kunnen melden bij de NMa. 

Door duidelijkheid te geven over de wijze waarop de NMa met informanten (en hun 
anonimiteit) omgaat, verwacht de NMa dat nog meer informanten zich met relevante 
informatie bij de autoriteit zullen melden. Deze informatie is van cruciaal belang om de 
wettelijke taken van de NMa goed uit te kunnen voeren. De door informanten verstrekte 
informatie kan direct leiden tot een nieuw onderzoek, kan een bijdrage leveren aan 
lopend onderzoek of kan de NMa beter inzicht geven in een bepaalde sector. 

Eén van de belangrijkste aspecten van de beleidsregel is dat informanten anoniem 
kunnen blijven. Als de NMa informatie ontvangt van anonieme informanten, dan zal zij 
zich onthouden van pogingen om de identiteit van de anonieme informant te achterhalen. 
De NMa is niet op de hoogte van de identiteit van de informant en kan deze derhalve ook 
niet verder bekend maken. Als de identiteit van de informant wel bekend is, dan maakt de 
NMa de identiteit alleen bekend als er sprake is van misdrijven waarvoor een 
aangifteplicht geldt of als de rechter er in een rechtszaak om vraagt. 

De beleidsregel informanten geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden om 
de NMa informatie te verstrekken. Om de anonimiteit van informanten nog beter te 
kunnen waarborgen, heeft de NMa een overeenkomst gesloten met meldpunt M, het 
landelijke meldpunt om misdaad anoniem te melden. Informanten kunnen natuurlijk ook 
de informatielijn van de NMa bellen of mailen. Ook kunnen informanten via een 
tussenpersoon met de NMa contact zoeken. 

Vooral echter wil de NMa informanten aanmoedigen contact op te nemen wanneer zij 
denken over interessante informatie te beschikken. 

Oostenrijk 
Na langdurige en intensieve voorbereiding werden in januari 2005 de voorstellen voor 
een nieuwe Kartelwet en een nieuwe Mededingingswet ter bespreking aan het Parlement 
voorgelegd, dat ze in juni 2005 ook goedkeurde (Kartellgesetz 2005, BGBl. 61/2005; 
Wettbewerbsgesetznovelle 2005, BGBl. 62/2005). De kernpunten van deze twee 
wijzigingen zijn de overname van het materiële communautaire recht (artikelen 81 en 82 
van het EG-Verdrag) in het Oostenrijkse kartelrecht, de afschaffing van het 
kennisgevings- en aanmeldingssysteem, de invoering van een clementieregeling, alsmede 
een aantal aanpassingen op het gebied van concentratiecontrole (optrekken van de 
drempels om op te treden, aanmeldingen niet meer bij het Kartellgericht maar bij de 
Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), en gemeenschappelijke ondernemingen met een 
samenwerkingkarakter die nu ook onder de gecentraliseerde concentratiecontrole vallen). 

Overzicht van de belangrijkste nieuwe regels 

De hoekstenen van de per 1 januari 2006 van kracht geworden hervorming zijn: 

o verbod op kartels en misbruik van machtsposities, in lijn met de artikelen 81 en 
82 van het EG-Verdrag; 

o afschaffing van de goedkeuringsverplichting voor overeenkomsten en de 
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aanmeldingsverplichting voor verticale distributieovereenkomsten en niet-
bindende aanbevelingen van brancheorganisaties - ten voordele van een systeem 
van wettelijke uitzondering; 

o procedures gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1/2003 (vooral besluiten waarbij 
de stopzetting van inbreuken wordt gelast of toezeggingen verbindend worden 
verklaard); 

o rechtsgrond voor het aannemen van een clementieregeling (zie het desbetreffende 
Handbuch op de website van de Bundeswettbewerbsbehörde: 
http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Kronzeugenregelung/default.htm); 

o aanmeldingen van concentraties bij de Bundeswettbewerbsbehörde in plaats van 
bij het Kartellgericht; 

o aanzienlijke verhoging van de diverse aanmeldingsdrempels; 
o gemeenschappelijke ondernemingen met een samenwerkingskarakter die nu ook 

onder de regels voor concentratiecontrole vallen. 

Polen 
In 2005 waren er in de Poolse mededingingswetgeving geen belangrijke wijzigingen. 

Portugal 

Rechtskader voor de markt voor motorbrandstoffen – (Portaria nr. 362/2005 van 4 april 
2005 en Decreto-Lei nr. 170/2005 van 10 oktober 2005) 

Aansluitend bij de aanbeveling van de Portugese mededingingsautoriteit aan de regering 
over het functioneren van de markt voor motorbrandstoffen, werden er in 2005 twee 
besluiten vastgesteld om meer concurrentie op deze markt te brengen. 

De eerste maatregel is bedoeld om te beletten dat veiligheidsregels een 
toetredingsdrempel vormen voor nieuwkomers, met name supermarkten. Niet alleen 
wordt ernaar gestreefd meer concurrentie op de brandstoffenmarkt te brengen, maar ook 
consumentenbescherming is een doelstelling. Het Decreto-Lei legt detailhandelaren de 
verplichting op hun prijzen duidelijk op grote borden langs de snelweg aan te geven 
zodat consumenten kunnen kiezen waar ze tanken voordat ze een tankstation 
binnenrijden. 

Aanbeveling nr. 1/2005 - Gassector 

De invoering van aardgas in Portugal vereiste een nieuw rechtskader voor 
veiligheidsnormen inzake installatie en voor de oprichting van keuringsinstanties. 

De Portugese mededingingsautoriteit deed de regering de aanbeveling om het besluit in 
te trekken waarbij het Instituto Tecnológico de Gás (ITG) het recht kreeg om op te treden 
als keurings- en certificeringsinstantie voor gasinstallaties. Aangezien het ITG een 
nutsbedrijf zonder winstoogmerk is, met als belangrijkste gelieerde ondernemingen 
aardgasbedrijven, zouden zijn activiteiten als gasleverancier en cerfiticeringsinstantie de 
mededinging kunnen verstoren. 

De Portugese mededingingsautoriteit stelde ook voor om de verplichtingen voor de 
verspillende spelers in deze sector nader te verduidelijken en om maatregelen te nemen 
om de informatieasymmetrie tussen ondernemingen en gebruikers te reduceren. 

http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Kronzeugenregelung/default.htm
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Aanbeveling nr. 2/2005 – Diensten voor mobiele telefonie 

De Portugese mededingingsautoriteit deed de regering een aanbeveling over de vorm 
waarin en de plaats waar de prijzen van de diensten van bedrijven voor mobiele telefonie 
moeten worden gepresenteerd. De Autoriteit stelt maatregelen voor die consumenten 
moeten helpen het beste tarief te kiezen en die tariefconcurrentie tussen aanbieders van 
mobiele telefonie moeten bevorderen. 

Tarieven vergelijken is een erg complexe zaak en daarbij moet met een groot aantal 
variabelen rekening worden gehouden. Dit maakt het moeilijk om het voor elke 
consument meest geschikte tarief te kiezen. De Portugese mededingingsautoriteit besloot 
daarom de regering een aanbeveling te doen, met het voorstel wetgeving in te dienen 
waardoor de consumenten via standaardsimulatoren op de website van elke exploitant 
hun maandelijkse uitgaven kunnen berekenen en voor de verschillende operatoren of 
binnen hetzelfde netwerk tarieven kunnen vergelijken, maar ook andere clausules inzake 
klantentrouw en sancties. 

Volgens de Autoriteit kunnen de consumenten met dit instrument opteren voor de laagste 
kosten, omdat zij de verschillende tarieven voor een bepaald gebruikersprofiel kunnen 
vergelijken. Daardoor kunnen zij ook het voordeligste alternatief kiezen op basis van de 
prijs. 

Overzicht nieuwe bepalingen 

Ontwerp-voorstel voor een Decreto-Lei betreffende een clementieregeling 
Momenteel heeft Portugal geen clementieregeling. De Portugese Mededingingsautoriteit 
heeft de regering een ontwerp-voorstel gedaan waarmee een clementieregeling in het 
leven wordt geroepen die ondernemingen of natuurlijke personen/individuen boete-
immuniteit of boetevermindering verleent in het geval van praktijken die onder de 
toepassing van artikel 4 van de Portugese Mededingingswet vallen (die sterke 
overeenkomsten vertoont met artikel 81 van het EG-Verdrag). In het voorstel zouden 
alleen de twee eerste ondernemingen die zich melden, een clemente behandeling kunnen 
krijgen. Daarnaast wordt het boetebedrag op twee niveaus vastgesteld (tot 50% en meer 
dan 50%) en wordt ook voorzien in de mogelijkheid van "clementie plus". 

Ontwerp-voorstel voor een Decreto-Lei betreffende de procedureregels in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 

De Portugese Mededingingsautoriteit heeft bij de regering een ontwerp-voorstel 
ingediend waarmee artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1/2003 (samenwerking met de 
nationale rechterlijke instanties) volledig operationeel moet worden. De Autoriteit vreest 
namelijk dat, zonder passende juridische procedures op nationaal niveau, haar 
handhavingsbeleid in gevaar kan komen. Dit ontwerp-voorstel wil ook helderheid bieden 
over het kader voor het indienen van "amicus curiae"-adviezen door de Commissie of de 
Portugese Mededingingsautoriteit bij de nationale rechters, alsmede om adviezen die de 
nationale rechters bij deze beide instellingen kunnen vragen. Voorts wordt ook 
vastgelegd langs welke juridische weg de rechterlijke beslissingen in verband met de 
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag aan de Commissie moeten worden meegedeeld. 

Slovenië 
Voor 2005 zijn er in de nationale wetgeving van Slovenië geen ontwikkelingen op 
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wetgevend gebied geweest. 

Slovakije 
Voor 2005 zijn er in de nationale wetgeving van Slovakije geen ontwikkelingen op 
wetgevend gebied geweest. De mededingingsautoriteit werkt momenteel aan nieuwe 
richtsnoeren in verband met inspecties, clementie en sancties. 

Finland 
Het Parlement keurde in december een wetsvoorstel goed over vergoedingen zoals 
steekpenningen en over sancties (onder meer geldboeten voor inbreuken op het 
mededingingsrecht). Voortaan zullen dit soort financiële sancties niet meer fiscaal 
aftrekbaar zijn, omdat daardoor hun afschrikkende werking wordt aangetast. De wet zal 
voor het eerst van kracht worden in het belastingjaar 2006 (360/1968). 

Zweden 
Overzicht nieuwe bepalingen 

• Inspecties 
Wijziging van artikel 48 van de Mededingingswet: een beschikking van de 
districtsrechter te Stockholm betreffende inspecties kan ook woningen en andere locaties 
betreffen die worden gebruikt door leden van de bestuursraad en werknemers van de 
onderneming ten aanzien waarvan een onderzoek loopt (Wet 2005:598). 

• Sancties 
Wijziging van artikel 33 van de Mededingingswet: rechten om schadeclaims in te dienen 
voor schade veroorzaakt door ondernemingen die, opzettelijk of uit onachtzaamheid, de 
Mededingingswet of de artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag hebben geschonden (Wet 
2005:598). 

Verenigd Koninkrijk 
Voor 2005 zijn er in de nationale wetgeving van het Verenigd Koninkrijk geen 
ontwikkelingen op wetgevend gebied geweest. 

 

1.2. Handhaving van de communautaire concurrentieregels door 
nationale mededingingsautoriteiten 

De lidstaten hebben de volgende besluiten meegedeeld. 

België 
Samenvatting zaken 
Misbruik van een machtspositie 
Op 30 november 2005 heeft de Raad voor de Mededinging, na een procedure die was 
ingeleid om mogelijk misbruik van een machtspositie te onderzoeken, een besluit 
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vastgesteld waarin de door Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) voorgestelde 
toezeggingen werden aanvaard. Dit besluit is complementair aan de beschikking die de 
Europese Commissie op 22 juni 2005 (in zaak nr. COMP/39.116) had gegeven, omdat de 
bezwaren in beide zaken verschilden. Wel werd dezelfde afbakening van de 
productmarkten gehanteerd. 

De Raad heeft zijn beslissing gebaseerd op artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1/2003 
dat bepaalt dat die verordening verbindend is in al haar onderdelen (dus ook artikel 5) en 
rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat. De Belgische wetgeving voorziet immers niet 
uitdrukkelijk in de mogelijkheid toezeggingen te aanvaarden. 

De voorgestelde toezeggingen zijn door de mededingingsautoriteiten onderzocht en 
verder aangevuld door CCEB. De belangrijkste klanten en concurrenten van CCEB 
hebben eveneens de gelegenheid gehad hun opmerkingen kenbaar te maken. Uitgaande 
van dezelfde redenering als in considerans 13 bij Verordening (EG) nr. 1/2003, oordeelde 
de Raad dat de door CCEB gedane toezeggingen voldoende zijn om de 
mededingingsbezwaren van de Raad weg te nemen, zonder dat het nodig is een inbreuk 
vast te stellen. Dankzij deze toezeggingen zal er meer concurrentie komen op de 
Belgische markt voor softdrinks met prik. CCEB zegt toe klanten die zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden, gelijk te zullen behandelen. Dit non-discriminatiebeginsel 
vormt de basis voor alle clausules van deze toezeggingen, maar ook voor het commerciële 
en operationele beleid van CCEB. 

De beslissing werd definitief omdat er binnen de daartoe voorziene termijnen geen 
beroep werd ingesteld. 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  

Op 29 juli 2005 heeft de Raad voor de Mededinging, na een procedure die ambtshalve 
was ingeleid door het Korps Verslaggevers en na een klacht, uitspraak gedaan over de 
toewijzing door de Belgische Liga van het Beroepsvoetbal (LBV) van de uitzendrechten 
voor de wedstrijden van de nationale voetbalcompetitie van eerste en tweede afdeling 
voor de seizoenen 2005-2006, 2006-2007 en 2007-2008. LBV had deze uitzendrechten 
op 9 mei 2005, in naam en voor rekening van de clubs van de eerste en tweede 
afdelingen van de Belgische voetbalcompetitie, toegewezen aan Belgacom Skynet. 

Deze afspraak tussen de voetbalclubs om de uitzendrechten gezamenlijk te verkopen is 
een mededingingsbeperkende afspraak waarvan onderzocht moet worden of zij 
bestaanbaar is met artikel 81 van het EG-Verdrag. Artikel 81 was van toepassing omdat 
was voldaan aan de criteria uit de mededeling van de Commissie "Richtsnoeren 
betreffende het begrip 'beïnvloeding van de handel' in de zin van de artikelen 81 en 82 
van het EG-Verdrag". 

De Raad oordeelde dat de LBV door alle uitzendrechten aan Belgacom Skynet toe te 
wijzen, artikel 81 van het EG-Verdrag heeft geschonden. Daarbij hield hij onder meer 
rekening met het feit dat Belgacom, de vroegere gevestigde telecomoperator, een 
nieuwkomer was op de markt voor betaaltelevisie, die voorheen door andere zenders 
werd gedomineerd. 

Tegen dit besluit van de Raad voor de mededinging is bij het Hof van Beroep te Brussel 
beroep ingesteld. De uitspraak van het Hof wordt verwacht voor de tweede helft van 
2006. 
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Lijst van besluiten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

• Beslissing 2005-I/O-40 van 29 juli 2005: Verkoop door de Liga Beroepsvoetbal 
(LBV) van de uitzendrechten voor wedstrijden van de nationale voetbalcompetitie 

- Volledige tekst van de beslissing (alleen beschikbaar in het Nederlands): 
- Belgisch Staatsblad (B.S.) van 20.10.2005, 2e ed., blz. 44947-44957 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 

2005, nr. 3, blz. 28 (te vinden op de website van de Raad voor de 
mededinging, onder: 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/
jurisprudence_2005_03.pdf 

- Tekst van het persbericht (ook beschikbaar in het Frans):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases
/press_release_29072005_nl.pdf 

• Beslissing 2005-I/O-52 van 30 november 2005: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- Volledige tekst van de beslissing (alleen beschikbaar in het Frans):  
- Belgisch Staatsblad (B.S.) van 22.12.2005, 2e ed., blz. 55371-55386 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 

2005, nr. 4, blz. 33 (te vinden op de website van de Raad voor de 
mededinging, onder: 

http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurispr
udence_2005_04.pdf  

- Tekst van het persbericht (ook beschikbaar in het Frans):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases
/press_release_30112005_nl.pdf 

• Beslissing 2005-P/K-58 van 21 december 2005: G. Deslandes Diffusion / Federauto 

- Volledige tekst van de beslissing (alleen beschikbaar in het Frans):  
- Belgisch Staatsblad (B.S.) van 27.2.2006, blz. 10503-10506 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 

2005, nr. 4, blz. 94 (te vinden op de website van de Raad voor de 
mededinging, onder: 

http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurispr
udence_2005_04.pdf  

Tsjechische Republiek 
In 2005 stelde de Dienst voor de bescherming van de mededinging de volgende twee 
besluiten vast waarin artikel 82 van het EG-Verdrag werd toegepast. 

Misbruik van een machtspositie door het staatsbosbedrijf 

In 2005 werd een onderzoek ingeleid in verband met een mogelijke schending van de 
Mededingingswet en van artikel 82 van het EG-Verdrag door het staatsbosbedrijf Lesy 
České republiky sp (LČR). LČR zette de contractuele betrekkingen met zijn leveranciers 
voor bosbouwwerkzaamheden stop door een aantal contracten ongeldig te verklaren en 
door de overschakeling naar een systeem met individuele orders te eisen. 

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_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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De Dienst voor de bescherming van de mededinging stelde vast dat LČR een 
machtspositie had op de markt voor bosaanplant, bosexploitatie en ruwhout. De Dienst 
oordeelde dat LČR aan zijn contractpartners zowel feitelijke schade berokkende in de 
vorm van een tijdelijke onderbreking van de bosbouwactiviteiten als niet-materiële 
schade, als gevolg van de onzekerheid over verdere samenwerkingsmogelijkheden met 
LČR, hetgeen ook ten koste ging van de investeringen die de getroffen ondernemingen al 
hadden uitgevoerd. 

LČR stelde de Dienst maatregelen en toezeggingen voor die, zo kon de Dienst 
vaststellen, alle eventuele toekomstige negatieve effecten van LČR's activiteiten op zijn 
contractpartners zou uitschakelen. De Dienst stelde een besluit vast waarbij LČR werd 
verplicht zijn oude contractuele betrekkingen te herstellen. Voorts kreeg het bedrijf ook 
de verplichting opgelegd de keuze van al zijn contractpartners voor het gehele aanbod 
van aanplant en exploitatie uitsluitend op basis van transparante en niet-discriminerende 
aanbestedingen te laten plaatsvinden; de desbetreffende beginselen waren in 
onderhandelingen met de Dienst bepaald. In lijn met de Mededingingswet zette de Dienst 
zijn onderzoek stop omdat de betrokken gedraging niet in een wezenlijke verstoring van 
de mededinging had geresulteerd. LČR leefde al deze corrigerende maatregelen na. 

Misbruik van een machtspositie door een telecomoperator 

Sinds 2002 biedt de gevestigde telecomoperator Český Telecom as (ČTc) tariefplannen 
voor huishoudens en kleine ondernemingen aan, met beltegoeden of gratis belminuten als 
onderdeel van een vast maandtarief. Het misbruik van machtspositie van ČTc bestond 
erin diensten in één pakket aan te bieden: het vaste maandtarief werd aangeboden op 
markten waar de onderneming een forse machtspositie had, gekoppeld aan diensten 
aangeboden op de genoemde markten waar er steeds meer concurrentie komt. De klanten 
van ČTc kregen, wanneer zij voor een tariefplan met een beltegoed of gratis belminuten 
kozen, een aantal gesprekken "gratis". Gebruikte een klant zijn beltegoed of gratis 
belminuten niet op, dan moest hij toch nog het volledige vaste maandtarief betalen, 
zonder dat in dat bedrag was verrekend dat het beltegoed (gratis belminuten) niet 
volledig was opgebruikt. Door de structuur van de betrokken tariefplannen kon geen 
uitsplitsing worden gemaakt in belkosten en de huur van de telefoonlijn. Klanten waren 
daarom minder bereid via andere telecomoperatoren te bellen, omdat zij niet wilden 
verliezen wat zij, als onderdeel van het vaste maandtarief, "gratis" hadden gekregen. 
Klanten van ČTc werden niet geïnformeerd wanneer zij hun gratis minuten of beltegoed 
hadden opgebruikt. Evenmin konden zij, als gevolg van de ondoorzichtige 
tariefvoorwaarden, een vergelijking maken op basis van de kosten van de door andere 
telecomoperatoren aangeboden diensten. 

Toch hadden vooral de concurrenten van ČTc van deze praktijken te lijden, omdat zij 
slechts in beperkte mate de concurrentie konden aangaan. Zodoende werd de 
totstandkoming van een concurrerende omgeving - waarvan uiteindelijk ook 
consumenten hadden geprofiteerd - onmogelijk gemaakt. Tijdens de procedure kwam 
vast te staan dat de gedragingen van de gevestigde exploitant een ongunstige impact 
hadden gehad op de concurrentiestructuur op de interne markt en de handel tussen EU-
lidstaten. Voor deze inbreuk op artikel 82 van het EG-Verdrag kreeg ČTc een geldboete 
van 205 miljoen CZK (zo'n 7,5 miljoen EUR) opgelegd. 
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Denemarken 

Misbruik van een machtspositie 
Tarieven en voorwaarden van TV2 voor tv-commercials 

De Mededingingsraad oordeelde dat delen van TV2's kortingsysteem inbreuk maakten op 
artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 11, lid 1, van de Deense Mededingingswet. Als 
relevante markt werd de Deense markt voor televisiereclame afgebakend. De publieke 
omroep TV2 had, met een marktaandeel van meer dan 50%, op deze markt een 
machtspositie in de periode 2001-2005. De geografische markt is Denemarken. 

Omdat de marktpenetratie van TV2 op de televisiemarkt bijna 100% bedraagt, en gezien 
zijn grote kijkdichtheid, zijn adverteerders die op televisie brede nationale 
reclamecampagnes willen voeren, verplicht het grootste deel van hun reclamebudget aan 
TV2 te besteden. Wat televisiereclame betreft, wordt vooral geconcurreerd om het 
marginale deel van de budgetten die adverteerders aan televisiereclame besteden. 
Wanneer adverteerders jaarcontracten sluiten, krijgen zij van TV2 een jaarkorting, 
waarvan de hoogte bepaald wordt door het jaarbudget van de adverteerder. Deze 
jaarkorting van TV2 is een progressieve, retroactieve korting met diverse 
volumedrempels. De geboden korting varieert van 4,7% tot 19,7%. 

Er vond een economisch onderzoek plaats naar de effecten van deze kortingregeling. 
Daaruit bleek dat TV2 dankzij de jaarkorting een hoog tarief kon vragen voor het eerste 
deel van het jaarbudget van de adverteerder en een lager tarief voor het marginale deel 
van het budget van een adverteerder. Dankzij TV2's marktpositie en omdat concurrentie 
vooral plaatsvindt wat betreft de toewijzing van het marginale deel van de budgets van 
adverteerders voor hun tv-reclamecampagnes, kon TV2's jaarkorting een 
uitsluitingseffect op de markt hebben. TV2 werd verplicht deze kortingregeling stop te 
zetten. Deze zaak kwam er na een aanmelding van TV2.  

Elsams misbruikmakende prijszetting 

De Mededingingsraad oordeelde dat het energiebedrijf Elsam zijn machtspositie op de 
groothandelsstroommarkt (spot en OTC) had misbruikt. Elsam is een Deens 
energiebedrijf dat actief is in de productie en verkoop van stroom op groothandelsniveau. 
Het misbruik bestond erin dat excessieve prijzen werden berekend op de Nord Pool 
spotmarkt (cf. artikel 82, lid 1, onder a), van het EG-Verdrag). De geografische markt 
bestreek het westen van Denemarken.  

Volgens de Mededingingsraad had Elsam in de periode 1 juli 2003 – 31 december 2004 
haar machtspositie misbruikt door voor in totaal 900 uur in haar aanbod op de Nord Pool 
spotmarkt buitensporige tarieven te berekenen. Dit tariefbeleid van Elsam resulteerde 
volgens de mededingingsautoriteit in een verlies voor de consumenten (huishoudens en 
bedrijven) van 25 miljoen EUR. Gezien de bijzondere situatie op de 
groothandelsstroommarkt moest de Mededingingsraad de ongewone stap nemen om 
Elsam te gelasten een bepaald tariefschema te volgen bij het indienen van zijn offertes bij 
de Nord Pool-spotmarkt. Dit tariefschema legt het gebruik van bepaalde formules op. 
Daardoor zijn er beperkingen op de tarieven die Elsam bij de Nord Pool-spotmarkt kan 
indienen.  
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Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  

Carlsbergs standaardovereenkomst in de horecasector 

In oktober 2005 stelde de Deense Mededingingsraad een besluit vast waarbij de 
toezeggingen van Carslberg in verband met haar bierleveringscontract met Deense 
horecabedrijven juridisch bindend werden verklaard. Bij zijn voorlopige beoordeling was 
de Deense mededingingsautoriteit tot de bevinding gekomen dat bepaalde zakelijke 
praktijken van Carlsberg wat betreft exclusiviteitseisen inzake bierlevering bezwaren 
opleverden op grond van artikel 6 van de Deense Mededingingswet / artikel 81 van het 
EG-Verdrag en artikel 11 van de Deense Mededingingswet / artikel 82 van het EG-
Verdrag. Om de vastgestelde mededingingsbezwaren weg te nemen, bood Carlsberg aan 
om een reeks toezeggingen na te leven. De mededingingsautoriteit constateerde dat met 
deze toezeggingen van Carlsberg de vastgestelde mededingingsbezwaren waren 
weggenomen. 

De Deense mededingingsautoriteit onderzocht zakelijke praktijken van Carlsberg op de 
volgende domeinen: 1) exclusiviteit wat betreft uitrusting, en 2) exclusiviteit wat betreft 
horecagelegenheden. De relevante productmarkt in deze zaak was de verkoop van 
merkbier aan de horeca. De relevante geografische markt bestreek Denemarken. Met een 
marktaandeel van zo'n 70% van de horeca had Carlsberg een machtspositie op de 
relevante markt. 

De toezeggingen van Carlsberg resulteren in een kortere opzeggingstermijn voor haar 
uitrustings- en samenwerkingsovereenkomsten. Carlsberg deed ook een toezegging, 
waardoor er ook een tweede biertapinstallatie achter de tapkast kan komen. De 
toezeggingen betreffen voorts de mogelijkheid voor de eigenaar van een 
horecagelegenheid om bestaande bierinstallaties van Carslberg over te nemen, tegen een 
vooraf bepaalde prijs. Daarnaast deed Carlsberg een reeks andere toezeggingen in 
verband met het recht om van leverancier te veranderen, een beperking op het 
veralgemeende gebruik van sponsoringovereenkomsten enz.  

Lijst van besluiten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

Mededingingsraad - bijeenkomst van 23 februari 2005 
Post Danmark  
Besluit betreffende toezeggingen na een besluit ex artikel 82 uit 2004 
Persbericht (in het Engels):  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 

Mededingingsraad - bijeenkomst van 27 april 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog - artikel 82 
Persbericht (in het Engels):  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 

Mededingingsraad - bijeenkomst van 22 juni 2005 
DBC Medier - artikel 82 
Persbericht (in het Engels):  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
Dansk Reklame Film - artikel 81/82 – toezeggingen 
Persbericht (in het Engels):  
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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Mededingingsraad - bijeenkomst van 26 oktober 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren - artikel 81/82 - toezeggingen 
Persbericht (in het Engels):  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 

Mededingingsraad - bijeenkomst van 30 november 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser - artikel 82 
Persbericht (in het Engels):  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde - artikel 81 
Persbericht (in het Engels):  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 

Mededingingsraad - bijeenkomst van 21 december 2005 
DONG's aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 –artikel 81/82 - toezeggingen 
Persbericht (in het Engels):  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
TV2's priser og betingelser artikel 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 

Duitsland 

E.ON Ruhrgas 

Het Bundeskartellamt heeft E.ON Ruhrgas AG verboden langlopende 
gasleveringsovereenkomsten te sluiten. E.ON Ruhrgas bindt zo een groot deel van haar 
regionale en lokale gasklanten voor langere termijn voor meer dan 80% van hun 
gasbehoeften aan zich. Met deze praktijk maakt zij inbreuk op communautair en Duits 
kartelrecht (artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag en artikel 1 van het Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Distributeurs met langlopende overeenkomsten 
binden heeft een marktafschermende werking, doordat nieuwkomers de toegang tot de 
markt wordt belet en andere aanbieders gedurende vele jaren niet de kans krijgen te 
leveren. 

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht te Düsseldorf. Tegelijk 
heeft de onderneming om nietigverklaring verzocht, omdat het besluit uitvoerbaar is bij 
voorraad. 

Persberichten (in het Engels): 
17.1.2006 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.
shtml 
27.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.
shtml 
6.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.
shtml 

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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28.1.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.
shtml 

Besluit (in het Duits): 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Kartell/Kartell06/B8-113-
03.pdf  

Edeka/Alidis 

Het Bundeskartellamt heeft een deelneming van Edeka Zentrale AG & Co KG in de 
inkoop- en vermarktingscoöperatie Alidis/Agenor onderzocht in het kader van de 
concentratiecontrole en ook getoetst op zijn verenigbaarheid met artikel 81 van het EG-
Verdrag. Het kwam tot de bevinding dat aan de ontheffingsvoorwaarden van artikel 81, 
lid 3, van het EG-Verdrag was voldaan. Dit onderzoek werd uitgevoerd in verband met 
de overname van Spar Handels AG en van Michael Schels & Sohn GmbH & Co OHG 
door de supermarktketen Edeka. Edeka zal de coöperatie samen met ITM Entreprises SA 
en Centros Comerciales Ceco SA (Eroski) opereren.  

 Persbericht: 
29.8.2005 (in het Engels): 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.
shtml 

Deutsche Post 

Na klachten heeft het Bundeskartellamt aan Deutsche Post AG verboden om 
concurrerende, kleine en middelgrote aanbieders van postverwerkingsdiensten te 
hinderen of te discrimineren en heeft het de onmiddellijke tenuitvoerlegging van dit 
besluit opgelegd. Deutsche Post heeft tegen dit besluit en tegen de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging ervan, beroep ingesteld. Het Oberlandesgericht Düsseldorf bevestigde 
dat het besluit onmiddellijk ten uitvoer moest worden gelegd. Over de grond van de zaak 
wordt later uitspraak gedaan. 

Bij de postverwerking gaat het vooral om het ophalen en voorsorteren van brievenpost en 
om de aflevering van brieven van minder dan 100 gram bij een Briefzentrum van 
Deutsche Post. 

Deutsche Post gaf tot dusver voor dergelijke diensten tussen 3 en 21% korting aan haar 
eigen grote klanten, maar ook aan de geregistreerde coöperatie PostCon Deutschland. 
Door deze kortingen verhindert Deutsche Post haar concurrenten (de zogenaamde 
"Konsolidierer") de markt voor het ophalen, voorsorteren en afleveren van brieven te 
betreden. Kleine en middelgrote ondernemingen halen met hun brievenzendingen in de 
regel niet de door Deutsche Post vastgestelde minimumvolumes om voor de kortingen in 
aanmerking te komen. Alleen door te consolideren kunnen ook deze ondernemingen hun 
portkosten doen dalen. 

Bij zijn onderzoek kwam het Bundeskartellamt tot de conclusie dat deze praktijken van 
Deutsche Post inbreuk maakten op het Duitse en het communautaire mededingingsrecht 
(artikel 82 van het EG-Verdrag). In een parallelle procedure kwam de Europese 
Commissie tot de bevinding dat de Duitse Postwet inbreuk maakte op het 
Gemeenschapsrecht. 

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/download/pdf/Kartell/Kartell06/B8-113-03.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Kartell/Kartell06/B8-113-03.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml


 
25 

 Persberichten (in het Engels): 
13.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.
shtml 
14.2.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.
shtml 
3.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.
shtml  

Loterijondernemingen  

Drie loterijondernemingen waren voornemens om samen een meerderheidsbelang te 
verwerven in een onderneming die, als commercieel loterijagent, loterijen en 
sportweddenschappen op internet aanbiedt. Dit voornemen deed, volgens het 
Bundeskartellamt, mededingingsbezwaren rijzen wat betreft zowel de naleving van de 
regels inzake concentratiecontrole als de naleving van artikel 1 GWB en artikel 81 van 
het EG-Verdrag. De betrokken partijen hebben hun voornemen laten varen. 

Industriële verzekeringen 

In 2005 heeft het Bundeskartellamt voor in totaal 150 miljoen EUR geldboeten opgelegd 
aan tien particuliere en zeven publieke verzekeringsmaatschappijen en de directeuren van 
de betrokken maatschappijen. Het betrof een inbreuk op het kartelrecht (artikel 81 van 
het EG-Verdrag) die het hele land bestreek en alle sectoren, doch vooral de sector van de 
industriële schadeverzekering (brand, gevolgschade, EC- en all-riskverzekeringen, en 
technische verzekeringen) en, tot op zekere hoogte ook, de transportverzekeringen en de 
gebouwen-/monopolieverzekering. Volgens de bevindingen van het Bundeskartellamt 
hadden de betrokken verzekeraars medio 1999 voor industriële verzekeringen 
afgesproken een eind te maken aan de felle premie- en voorwaardenconcurrentie die toen 
woedde, en de markt een andere kant op te sturen. Basis voor de kartelafspraken was de 
overeenkomst van de directeuren van de betrokken ondernemingen in de Fachausschuss 
Industrielle Sachversicherung (FIS) van het Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) over de beginselen voor hun toekomstige concurrentie 
bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten (de zogenoemde "FIS-beginselen"). Deze 
FIS-beginselen zijn mettertijd aan de actuele marktvoorwaarden aangepast, om zo op de 
markt een uniform niveau van premieverhogingen, eigen bijdragen van de 
verzekeringnemers en verdere contractaanpassingen te kunnen doorzetten. Dit werd 
gegarandeerd door een gentlemen's agreement waardoor de maatschappijen 
premieaanpassingen van concurrenten bij contractvernieuwingen niet zouden doorkruisen 
door zelf gunstigere voorwaarden aan te bieden; bij nieuwe contracten zou een bepaald 
minimumniveau niet worden onderschreden. Wat transportverzekeringen betreft, 
kwamen de betrokken maatschappijen overeen om minstens vanaf 2001 
premieverhogingen en aanpassingen van de contractvoorwaarden voor 
verzekeringnemers door te voeren en elkaar daarbij niet te onderbieden of te dwarsbomen 
(volgens de afspraak: "respect the lead"). De besluiten waarmee de geldboeten zijn 
opgelegd, zijn nog niet definitief omdat de partijen beroep hebben ingesteld. Dit beroep 
is aanhangig bij het Oberlandesgericht Düsseldorf. 

 Persberichten (in het Engels): 
15.9.2005 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.
shtml 
23.3.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.
shtml 

Estland  

Besluit op grond van artikel 81 en/of 82 van het EG-Verdrag in 2005: 

Besluit nr. 24-L van 5 mei 2005 (artikel 82): Estonian Air zou haar machtspositie hebben 
misbruikt door verschillende tariefvoorwaarden toe te passen voor onafhankelijke 
bureaus en haar eigen detailverkooppunten. De Estse Mededingingsraad was van oordeel 
dat een misbruik van een machtspositie niet kon worden aangetoond. 

De publieke versie van dit besluit in de zaak-AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air is (in 
het Ests) beschikbaar onder: 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf   

Griekenland 

Besluiten nrs. 277/2005 en 284/20005 vastgesteld op grond van artikel 81 en/of 82 van 
het EG-Verdrag 

Betrokken ondernemingen 
a) Vereniging Griekse supermarkten (SESME) 
b) De volgende in Griekenland actieve supermarkten: Veropoulos SA, Atlantic SA, 

Vassilopoulos SA, Metro SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA en Trofino SA. 

Beweerde inbreuk 
De bestuursraad van SESME probeerde aan alle supermarkten die bij SESME zijn 
aangesloten, een prijslijst op te dringen met eenzijdig vastgestelde kortingpercentages die 
iedere leverancier eenvormig voor alle SESME-leden moest toepassen. Voorts belegden 
zeven van de grootste Griekse supermarkten (waarvan er een aantal ook lid waren van de 
bestuursraad van SESME) twee bijeenkomsten in februari en april 2004, bijeenkomsten 
waaraan zij ook deelnamen. Doel van deze bijeenkomsten was het afspreken van 
maatregelen om het hoofd te bieden aan concurrentie van grote internationale 
supermarkten (Carrefour) en grote internationale discounters (Lidl en Plus). 

Juridische beoordeling 
De Griekse mededingingsautoriteit was van mening dat de aanbeveling die SESME deed 
uitgaan (waarin een vast kortingbedrag voor elke leverancier werd bepaald), neerkwam 
op een besluit om minimumprijzen vast te stellen. Voorts toonde de Griekse 
mededingingsautoriteit aan dat de bijeenkomst van zeven detailhandelaren resulteerde in 
samenwerking tussen de deelnemers wat betreft de toepassing van een 
gemeenschappelijk beleid dat erop was gericht de mededinging op de betrokken markt te 
verstoren en te beperken. 

Besluit 
De Griekse mededingingsautoriteit oordeelde in besluit nr. 277/2005 dat de aanbeveling 
van SESME een besluit is dat inbreuk maakt op artikel 1, lid 1, van wet nr. 703/1977 en 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Voorts oordeelde zij in het aanvullende besluit nr. 
284/2005 dat er sprake was van een onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen de 
deelnemers aan de beide bijeenkomsten - en dat er dus sprake was van een inbreuk op 
artikel 1, lid 1, van wet nr. 703/1977 en artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Daarom 
legde de Griekse mededingingsautoriteit de volgende geldboeten op: 

- SESME: 15 miljoen EUR (0,28% totale omzet SESME-leden) 
- 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. 

Nadere informatie is (in het Grieks) beschikbaar onder: 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005  

Spanje 

Misbruik van een machtspositie 

E-S Asempre/Correos  
Op 21 januari 2002 diende de Asociación Profesional de Empresas de Reparto y 
Manipulación de Correspondencia (Asempre) bij de Dienst voor de Mededinging klacht 
in tegen Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos) wegens een inbreuk op artikel 6 
van de Mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag. Klaagster betoogde dat 
Correos met grote klanten contracten sloot waarbij de onderneming samen met andere 
bedrijven bij wet voor Correos gereserveerde postdiensten aanbiedt. Daarbij zou ook 
sprake zijn van een beleid van roofprijzen via kruissubsidiëring. 

Het onderzoek van deze zaak werd in twee delen gesplitst omdat het niet mogelijk bleek 
gegevens te krijgen uit het systeem voor kostprijsadministratie dat op dat moment niet 
beschikbaar was. 

Het eerste dossier werd afgesloten met een boetebesluit. Op 15 september stelde het 
Mededingingstribunaal besluit nr. 608/04 vast waarin werd geconstateerd dat Correos op 
artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag inbreuk had gemaakt 
door misbruik te maken van haar machtspositie op de markt voor gereguleerde 
postdiensten doordat zij exclusieve contracten met forse kortingen had gesloten voor de 
levering van bij wet voor Correos gereserveerde postdiensten en van andere niet-
gereserveerde diensten. Het Tribunaal legde Correos een geldboete van 15 miljoen EUR 
op en gelastte de onderneming een eind te maken aan deze praktijken. 

Het tweede dossier werd in september 2005 afgesloten met een besluit waarin 
toezeggingen verbindend werden verklaard. In dit geval waren de beweerde inbreuken 
aan het licht gekomen in overeenkomsten tussen Correos en marktdeelnemers als banken 
voor de levering van postdiensten. Zij bestonden in oneerlijke kortingen en het 
vaststellen van roofprijzen voor grote klanten. 

De markt werd afgebakend als de markt voor de geliberaliseerde postdiensten en voor de 
niet-gereserveerde postdiensten, en de markt voor gereserveerde universele postdiensten, 

http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005
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met telkens Spanje als geografische markt. In dit besluit worden de voorwaarden 
vastgesteld die moeten garanderen dat de prijzen met kortingen steeds de kosten dekken. 

Nadere informatie is (in het Spaans) beschikbaar onder: 
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf  

T-S Grupo Gas Natural 

Grupo Gas Natural (GGN) is een geïntegreerd aardgasbedrijf en heeft een machtspositie 
op alle Spaanse aardgasmarkten. In juni 2001 tekenden twee van haar 
dochterondernemingen, Gas Natural Comercializadora SA (GNC) en Enagás SA, een 
contract waarmee een bepaald gedeelte van de capaciteit voor vergassing van LNG wordt 
voorbehouden voor GNC, de leveringsdivisie van GGN.  

In zijn arrest oordeelde het Spaanse Mededingingstribunaal dat Grupo Gas Natural 
(GGN) inbreuk had gemaakt op artikel 6 van de Spaanse Mededingingswet en artikel 82 
van het EG-Verdrag. Het Tribunaal was van oordeel dat GGN haar machtspositie op de 
Spaanse aardgasmarkten (waaronder de markt voor de basisinfrastructuur voor de 
aardgasimport in Spanje) had misbruikt door contractueel een bepaald gedeelte van de 
vergassingscapaciteit voor GNC voor te behouden. Vergassingscapaciteit exclusief aan 
GNC voorbehouden kwam, zo het Tribunaal, neer op discriminatie ten opzichte van de 
andere deelnemers aan het systeem en vormde "het toepassen ten opzichte van 
handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede 
nadeel berokkenend bij de mededinging" (artikel 82, onder c), van het EG-Verdrag). 
Enagás is eigenaar van de meeste faciliteiten in de basisinfrastructuur voor aardgas, 
waaronder ook vergassingsinstallaties. Zij is wettelijk verplicht om alle deelnemers aan 
het systeem toegang tot deze installaties te verlenen, waarbij de aanvragen in volgorde 
van ontvangst worden behandeld. Het Tribunaal legde Grupo Gas Natural een geldboete 
van 8 miljoen EUR op. 

Nadere informatie is (in het Spaans) beschikbaar onder: 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  

Lijst van op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag door de Dienst voor 
de Mededinging en het Mededingingstribunaal vastgestelde besluiten  
• E-S Asempre /Correos (zie 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

• Telefónica Móviles, Vodafone, Amena (onontvankelijk). 
• Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (ontvankelijk). 
• Glaxo Wellcome SA (onontvankelijk). 
• Coca-Cola (onontvankelijk; zie ook zaak nr. COMP IV/ 39.116). 
• T-S Grupo Gas Natural (zie 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm). 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Frankrijk 

Misbruik van een machtspositie 

Besluit 05-D-12 van 17 maart 2005 
De ondernemingen 20 Minutes en Métro geven gratis verspreide en volledig uit 
advertenties gefinancierde algemene kranten uit. Zij hadden zich bij Conseil de la 
Concurrence beklaagd over de weigering van de vereniging EuroPQN (waarin de grote 
landelijke dagbladen zijn verenigd) om deze kranten op te nemen in de studie van de 
vereniging naar het leesbereik van de landelijke dagbladen. 

Volgens hen kwam deze weigering - waardoor hun in feite de toegang tot de 
advertentiemarkt onder normale concurrentievoorwaarden werd ontzegd - niet alleen neer 
op een kartel met als doel hun groei af te remmen, maar ook op misbruik van een 
machtspositie. Bij hun klacht hadden zij ook een verzoek om bewarende maatregelen 
gevoegd. 

Tijdens de zitting waarop de door 20 Minutes en Métro gevraagde bewarende 
maatregelen werden onderzocht, stelde de vereniging EuroPQN toezeggingen voor om de 
vastgestelde mededingingsbezwaren weg te nemen. 

Rekening houdende met deze elementen, en na ontvangst van de opmerkingen van 
belanghebbenden, was de Conseil van oordeel dat de door EUROPQN gedane 
toezeggingen een afdoende oplossing waren voor de gerezen mededingingsbezwaren. 
Daarom heeft hij een besluit vastgesteld waarin de toezeggingen werden aanvaard, en 
heeft hij het dossier gesloten. Dit was de eerste maal dat de Conseil de procedure inzake 
toezeggingen toepaste. 

Besluit 05-D-16 van 26 april 2005 

SACD, een organisatie inzake collectief auteursrechtenbeheer voor toneelauteurs en 
componisten, had haar leden, via een clausule in haar statuten, verplicht tot een 
koppeling van het beheer van hun rechten inzake toneelopvoering en hun audiovisuele 
rechten. De auteurs werden dus verplicht SACD al hun rechten te laten beheren, zonder 
enige mogelijkheid deze te splitsen. 

Door deze clausule inzake gebonden prestaties kon SACD uiteindelijk van haar 
onbetwistbare en onontkoombare monopoliepositie op de markt voor het beheer van 
audiovisuele rechten gebruikmaken om haar monopoliepositie te verstevigen en te 
behouden op de - potentieel voor concurrenten open staande - markt voor het beheer van 
de opvoeringsrechten van toneelwerken. Daardoor waren de auteurs, die voor de 
audiovisuele rechten gebonden waren, in feite gedwongen ook het beheer van hun 
rechten inzake toneelopvoeringen aan SACD over te dragen, ook al gaat het niet om 
dezelfde markt en zouden zij de mogelijkheid hebben deze rechten door een andere 
auteursrechtenorganisatie te laten beheren of ervoor kunnen kiezen die zelf te beheren. 

De Conseil was van oordeel dat de toezeggingen die SACD deed, een afdoende oplossing 
waren voor de gerezen mededingingsbezwaren. SACD zegde namelijk toe haar statuten 
op de volgende algemene vergadering zodanig aan te passen dat auteurs de overgedragen 
werken kunnen opsplitsen in drie categorieën: toneel, audiovisuele werken en beelden. 

Om SACD echter in staat te stellen haar taak van collectief auteursrechtenbeheer te 
kunnen uitvoeren op financieel evenwichtige basis, geldt voor deze mogelijkheid tot 
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opsplitsing een aantal beperkingen: 

– bepaalde categorieën werken kunnen, zolang de organisatie bestaat, enkel 
worden ingetrokken telkens aan het eind van een tweejaarsperiode na de 
toetreding van de auteur of bij verandering van zijn inbreng; 

– de gehele of gedeeltelijke intrekking van een bepaalde categorie werken kan 
tijdens het leven van een auteur niet meer dan driemaal plaatsvinden. 

Dit evenwicht werd in overeenstemming geacht met de beginselen zoals die uit de 
communautaire rechtspraak kunnen worden afgeleid en waarbij het er op aan komt de 
vrijheid van de auteurs die bepaalde rechten individueel willen beheren, te verzoenen met 
de mogelijkheid voor auteursrechtenorganisaties om behoorlijk te functioneren in het 
belang van hun leden. 

Besluit 05-D-63 van 17 november 2005 

De Conseil de la Concurrence heeft geoordeeld dat de La Poste-groep zijn machtspositie 
had misbruikt door bij de toepassing van zijn tarieven het verbod op discriminatie niet te 
respecteren - in het voordeel van bepaalde afzenders en van haar eigen 
dochteronderneming Datapost. Door namelijk bij de toekenning van tarieven voor 
bulkmail te discrimineren ten voordele van bepaalde klanten, had La Poste de 
concurrentie tussen postvoorbereiders vervalst, omdat deze niet in iedere zone dezelfde 
voorwaarden kregen. Van dit discriminerende tariefbeleid konden, in bepaalde gevallen, 
La Poste zelf of haar dochteronderneming Datapost profiteren. 

De Conseil vond deze praktijk zeer ernstig. Postvoorbereiders zijn immers afhankelijk 
van La Poste omdat post, door het monopolie van de onderneming op de basispostdienst, 
via La Poste moet worden verwerkt en gedistribueerd. Als onderneming met een 
monopolie op de basispostdienst en als speler die eenzijdig de toegang tot deze dienst 
kan regelen, heeft La Poste een bijzondere verplichting om prudent en waakzaam te 
handelen en nauwlettend de tarieven na te leven. Deze verplichting geldt des te meer 
omdat zij misbruik kan maken van haar machtspositie op de naburige markt van de 
postvoorbereiding, waar zij - rechtstreeks of via haar dochterondernemingen - aanwezig 
is. De Conseil was evenwel van oordeel dat bij deze praktijken geen sprake was van een 
bewuste en veralgemeende strategie van La Poste om concurrenten uit de markt te 
drukken. Uit diverse brieven blijkt namelijk dat La Poste dit systeem niet wilde 
aanmoedigen en dat zij meermaals had laten weten dat het niet mocht voortduren. 
Daarom heeft de Conseil de opgelegde geldboete tot 1 miljoen EUR beperkt. 

Kartels 

Besluit 05-D-10 van 15 maart 2005 
De Conseil de la Concurrence heeft voor in totaal 45 000 EUR geldboeten opgelegd aan 
het Comité Économique Régional Agricole Fruits et Légumes de Bretagne (Cerafel) en 
diverse telersverenigingen omdat zij concurrentieverstorende praktijken op de 
groothandelsmarkt voor bloemkolen ten uitvoer hadden gelegd. 

Ten tijde van de feiten was Frankrijk de op één na grootste producent van bloemkolen in 
Europa. Tussen 50 en 60% van de bloemkolen werd geëxporteerd naar Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland. 

De distributieketen voor bloemkolen is opgebouwd rond door de overheid erkende 
telersverenigingen. Deze organisaties centraliseren meer dan 90% van de productie en 
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zijn ook allen bij Cerafel aangesloten. 

Het belangrijkste mechanisme om Bretoense bloemkolen op de markt te brengen is de 
klokveiling (afslag). Om tot de veiling toegang te krijgen, moeten de handelaars-
expediteurs erkend zijn. 

In zijn beoordeling benadrukte de Conseil met name dat de voorwaarden om tot de door 
SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT en SIPEFEL beheerde veilingen te worden toegelaten, al 
in 1977 door de Europese Commissie waren veroordeeld. Zij bevatten namelijk een 
verplichting tot exclusieve bevoorrading op de door Cerafel gecontroleerde markten, een 
verplichting over een verpakkingsmagazijn in de zone van de afslag te beschikken, en de 
verplichting uitsluitend voor eigen rekening in te kopen, te werken en te transporteren. 

Deze praktijken zijn een schending van de Franse en communautaire concurrentieregels, 
omdat daarmee de toegang van nieuwe handelaars- expediteurs tot de Bretoense 
veilingen kan worden beperkt, belet of gecontroleerd. 

Besluit 05-D-38 van 5 juli 2005 
De Conseil de la Concurrence heeft sancties opgelegd aan Kéolis, Connex en Transdev 
omdat deze ondernemingen tussen 1996 en 1998 onderling afspraken hadden gemaakt 
om landelijk de door overheidsinstanties uitgeschreven aanbestedingen voor openbaar 
reizigersvervoer (stadsvervoer) onder elkaar te verdelen. 

De directeuren van deze nationale en internationale vervoersbedrijven bleken namelijk 
een kartel te hebben opgericht om de Franse nationale markt voor openbaar vervoer 
onder elkaar te verdelen. Volgens de gedragsregels binnen het kartel zagen de drie 
ondernemingen ervan af mee te dingen voor een nieuw contract wanneer het om de 
verlenging ging van een bestaand contract van een van de kartelleden. 

Dankzij deze concurrentieverstorende praktijken konden deze ondernemingen hun prijs 
dicteren aan de lokale overheden die daardoor, bij de toewijzing van de concessies voor 
exploitatie van hun transportnetwerken, hogere kosten hebben moeten maken dan anders 
bij normale concurrentiewerking op deze markten het geval was geweest. 

Deze landelijke onderlinge afspraken, die werden georganiseerd door de 
moedermaatschappijen die strikt toezagen op de activiteiten van hun 
dochterondernemingen, waren lokaal duidelijk te voelen bij de toewijzing van contracten 
voor lokaal openbaar vervoer in diverse Franse gemeenten en steden. 

De Conseil was van oordeel dat de kartelvorming in een oligopolide markt en de 
mononopolierente die dat opleverde (in deze zaak gefinancierd uit middelen van lokale 
overheden), een van de ernstigste vormen van concurrentieverstoring is. Daarom heeft hij 
de drie betrokken ondernemingen voor in totaal 12 miljoen EUR geldboeten opgelegd. 

Een nationaal kartel als in deze zaak kan, per definitie, de intracommunautaire handel 
merkbaar ongunstig beïnvloeden door zijn omvang en door zijn doel (binnen- en 
buitenlandse concurrenten beletten de contracten binnen te halen). Dit besluit van de 
Conseil de la Concurrence werd over de hele lijn bevestigd door een arrest van het Hof 
van beroep te Parijs van 7 februari 2006.  

Besluit 05-D-65 van 30 november 2005  
De Conseil de la Concurrence legde de drie mobiele aanbieders Orange France, SFR en 
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Bouygues Télécom geldboeten op omdat deze zich aan twee soorten 
concurrentiebeperkende afspraken hadden begeven. De operatoren hebben in de periode 
1997-2003 maandelijks precieze en vertrouwelijke cijfers uitgewisseld over de nieuwe 
abonnementen die zij de maand voordien hadden verkocht, en over het aantal klanten dat 
zijn abonnement had opgezegd. 

De Conseil was van oordeel dat deze informatie-uitwisseling weliswaar geen betrekking 
had op de prijsbesluiten die de ondernemingen wilden nemen, maar toch de concurrentie 
verminderde op de mobiele markt, die voor nieuwkomers moeilijk te penetreren is. 

De Conseil stelde ook vast dat de drie operatoren in de periode 2000-2002 afspraken 
hebben gemaakt om de ontwikkeling van hun marktaandelen te stabiliseren. Het bestaan 
van dergelijke afspraken kon worden aangetoond door diverse zwaarwegende, precieze 
en eensluidende aanwijzingen samen te voegen. Zo waren er handgeschreven 
documenten waarin expliciet sprake is van een "akkoord" tussen de drie operatoren, van 
"pacificatie van de markt" of van "het Jalta van de marktaandelen". Ook bleek het 
commercieel beleid van de operatoren in de betrokken periode sterk gelijk te lopen. Deze 
onderlinge afstemming resulteerde in een betrekkelijke stabiliteit op middellange termijn 
van het aandeel van de drie operatoren voor de verkoop van nieuwe abonnementen en 
opende ook de weg voor een verandering van strategie die zij vanaf 2000 doorvoerden. 
Tot dan was de groei van de mobiele aanbieders gebaseerd op het verwerven van 
marktaandeel - tegen hoge overnamekosten. Tegelijk met het eind van de race om 
marktaandeel binnen te halen, kwam vanaf 2000, vrijwel gelijktijdig bij de drie 
operatoren, de nadruk te liggen op het consolideren van de verworven klantenbasis. Dat 
vertaalde zich onder meer in tariefverhogingen en maatregelen waarbij voorrang werd 
gegeven aan tariefplannen boven pay-and-go-kaarten of tarieven per minuut (per 30 
seconden met een minimum van 1 minuut). De Conseil de la Concurrence oordeelde dat 
dergelijke praktijken bijzonder ernstig waren omdat ze de economie en de consument 
aanzienlijke schade hadden berokkend. Hij legde voor in totaal 534 miljoen EUR 
geldboeten op: 256 miljoen EUR aan Orange France, 220 miljoen EUR aan SFR en 
58 miljoen EUR aan Bouygues Télécom. 

Besluit 05-D-70 van 19 december 2005  

De Conseil de la Concurrence stelde een besluit vast waarin sancties werden opgelegd 
aan Buena Vista Home Entertainment (BVHE), de exclusieve distributeur van Disney-
video's in Frankrijk, de supermarktgroepen Casino en Carrefour, en de groothandel 
Selection Disc Organisation (SDO). Deze ondernemingen hadden in de periode 1995-
1998 prijsafspraken gemaakt over de consumentenprijs. 

BVHE nam het initiatief voor een verticale afspraak met Casino en Carrefour en met 
groothandelaar SDO, met als doel de consumentenprijs voor Disney-video's kunstmatig 
hoog te houden. Naast deze praktijk was er ook een gemeenschappelijk beleid van 
monitoring en informatie-uitwisseling, om het systeem sluitend te maken. Het kartel 
resulteerde in prijsafstemming waardoor de detailhandelsprijzen van kindervideo's van 
Disney in alle betrokken verkooppunten gingen stijgen. 

De Conseil benadrukte dat de inbreukmakende praktijken bijzonder ernstig waren, omdat 
daarmee de consument de mogelijkheid werd ontzegd de betrokken producten goedkoper 
te kopen, wat had gekund indien er echte prijsconcurrentie tussen de distributieniveaus 
was geweest. Deze praktijken zijn des te ernstiger omdat zij werden toegepast door een 
internationale groep als Disney, waarvan de gedragingen als norm in deze sector kunnen 
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gaan functioneren. Ook heeft Disney een erg sterke positie op de betrokken markt, omdat 
er voortdurend vraag naar Disney-video's is. 

BVHE en Carrefour zagen hun geldboeten verlaagd met zo'n 25% resp. 40% ten opzichte 
van het bedrag dat hun theoretisch had kunnen worden opgelegd. Deze ondernemingen 
hadden immers ervan afgezien om de punten van bezwaar die hun waren meegedeeld, te 
betwisten. Ook hebben ze de nodige toezeggingen gedaan om ervoor te zorgen dat er 
weer echte concurrentie op de betrokken markt komt. 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  
Besluit 05-D-72 van 20 december 2005 
Na een klacht van diverse exportondernemingen tegen de praktijken van 21 
farmaceutische laboratoria heeft de Conseil de la Concurrence tot seponering besloten 
omdat de gedragingen waartegen was geklaagd, niet zijn aan te merken als misbruik van 
een machtspositie in de zin van het nationale en het communautaire mededingingsrecht. 

Parallelhandel voor farmaceutische producten is gebaseerd op prijsverschillen voor 
geneesmiddelen tussen de verschillende Europese landen. Het gaat hier om 
handelsstromen voor geneesmiddelen tussen groothandelaren/exporteurs en importeurs in 
verschillende landen - in tegenstelling tot handelsstromen waarbij laboratoria zelf 
(rechtstreeks of via hun lokale dochterondernemingen) hun producten in de verschillende 
landen afzetten. De producten waarvoor er parallelhandel was, zijn in hoofdzaak 
moleculen waarop een octrooi rust en waarvoor er een hoog prijsverschil (minstens 15%) 
is tussen de gereguleerde prijs die in het land van uitvoer van toepassing is, en de prijs in 
het land waar het product wordt verbruikt. Het prijspeil voor Franse medicijnen benadert 
het Europese gemiddelde, maar ligt dan weer meer dan 20% onder de prijzen in het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zodat Frankrijk een exportbasis is voor onder meer 
deze beide markten. 

Een aantal Franse ondernemingen is uitsluitend in de export actief: zij kopen in Frankrijk 
tegen de door de overheid bepaalde verkoopprijs ("prix administré") medicijnen in bij 
farmaceutische laboratoria, om ze daarna tegen een hogere prijs naar het buitenland door 
te verkopen. 

Deze ondernemingen hadden geklaagd dat zij vanwege de farmaceutische laboratoria te 
maken kregen met leveringsbeperkingen, discriminerende voorwaarden en 
leveringsweigeringen. Volgens de klagers waren deze praktijken aan twee factoren toe te 
schrijven: afspraken tussen de laboratoria onderling en tussen laboratoria en 
groothandelaren, en daarnaast misbruik van een machtspositie door deze laboratoria. 

Het besluit van de Conseil betreft alleen de zaak van de zuivere exporteurs.  

Lijst van op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag door de Conseil de 
la Concurrence vastgestelde besluiten 

Besluit nr. en 
datum 

Praktijken Economische sector en/of ondernemingen  Soort besluit 

05-D-70 van 
24.2.2005 

Kartel  Wapens en munitie voor civiele toepassing  
(Browning Winchester France) 

Geldboeten 
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05-D-10 van 
15.3.2005 

Kartel Bloemkolenmarkt  
(SICA, UCPT en SIPEFEL) 

Geldboeten 

05-D-12 van 
17.3.2005 

Kartel en misbruik 
machtspositie 

Regionale dagbladen  
20 Minutes en Metro / EuroPQN 

Toezeggingen

05-D-16 van 
26.4.2005 

Misbruik 
machtspositie 

Société des auteurs et compositeurs dramatiques 
(SACD) 

Toezeggingen

05-D-38 van 
5.7.2005 

Kartel Publiek reizigersvervoer  
(Kéolis, Connex, Transdev) 

Geldboeten 

05-D-40 van 
13.7.2005 

Kartel GIE bankkaarten Seponering 

05-D-49 van 
28.7.2005 

Verticaal collectief 
kartel en misbruik 
machtspositie  

Frankeermachines  Geldboeten 

05-D-54 van 
6.10.2005 

Misbruik 
machtspositie 

Géosys/Spot Image-Scot, CNES (Lucht- of 
satellietfoto's) 

Seponering 

05-D-55 van 
12.10.2005 

Kartel  Productie essentiële oliën van lavendel en lavandin 
(CIHEF) 

Geldboeten 

05-D-63 van 
17.11.2005 

Misbruik 
machtspositie 

Postdiensten  
Groupe La Poste 

Geldboeten 

05-D-65 van 
30.11.2005  

Kartel Mobiele telefonie   
Orange France, SFR, Bouygues Télécom 

Geldboeten 

05-D-70 van 
19.12.2006 

Kartel Voorbespeelde video's  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Geldboeten 

05-D-72 van 
20.11.2005 

Kartel en misbruik 
machtspositie 

Groothandelaren-uitvoerders / Farmaceutische 
laboratoria 

Seponering 

 

Deze besluiten en de desbetreffende persberichten zijn beschikbaar op de website van de 
Conseil de la Concurrence: www.conseil-concurrence.fr  

Ierland 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  

The Competition Authority / Irish Dental Association 

De Competition Authority stemde in met de voorwaarden voor een schikking die de Irish 
Dental Association op 28 april 2005 had aangeboden in een zaak die door de autoriteit 
voor het High Court was gebracht. De Ierse mededingingsautoriteit was een procedure 
voor de rechter begonnen na klachten over een collectieve boycot van een particuliere 
tandartsverzekering die door Vhi DeCare in Ierland was geïntroduceerd; deze praktijk 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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zou een schending van artikel 81 van het EG-Verdrag en van Section 4 van de 
Competition Act 2002 zijn. De voorwaarden van de definitieve schikking werden op de 
rechtbank voorgelezen door de raadsman van de Competition Authority. De volledige 
tekst van deze schikking luidt als volgt (vert.): 

"De Competition Authority heeft een procedure ingeleid wegens een vermeende inbreuk 
op section 4 (1) van de Competition Act en artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Zonder 
dat de Irish Dental Association Limited ("the Irish Dental Association") schuld bekent, 
zijn de partijen overeengekomen hetgeen volgt: 

i. De Irish Dental Association is gaarne bereid te erkennen en stemt erin toe binnen 28 
dagen aan haar leden schriftelijk te bevestigen dat individuele tandartsen hun zakelijke 
activiteiten op individuele basis moeten beheren wat betreft hun transacties met Vhi 
DeCare of vergelijkbare aanbieders van tandartsverzekeringen. Hiermee wordt alle 
voorgaande communicatie van Irish Dental Association over deze kwestie vervangen. 

ii. De Irish Dental Association stemt erin toe geen mededelingen te doen uitgaan naar 
haar leden waarin individuele tandartsen, in strijd met het mededingingsrecht, worden 
geïnstrueerd een beleid van niet-samenwerking met Vhi DeCare of andere particuliere 
tandartsenverzekeringen te voeren. 

iii. Dit wordt rechterlijk bekrachtigd (rule of court) met voor beide partijen de vrijheid de 
lopende procedure voort te zetten en/of toe te passen ten aanzien van voornoemde ruling. 

iv. De partijen dragen hun eigen kosten in verband met deze procedure. 

v. Om alle twijfel weg te nemen, de hier gebruikte term "Irish Dental Association" omvat 
alle medewerkers of personeelsleden van de Irish Dental Association (met inbegrip van 
subcommissies)." 

Alleen de nationale rechter kan bepalen of inbreuk werd gemaakt op nationale wetgeving 
en/of het EG-Verdrag. De Competition Authority is belast met het onderzoek van 
mededingingszaken. Zij kan civiele procedures inleiden (waarin zij als verzoeker 
handelt); ofwel kan de Autoriteit en/of de Director of Public Prosecutions (DPP) 
strafrechtelijke vervolging instellen in mededingingszaken. 

Italië 
Kartels 
Besluit van 12 oktober 2005 - Prijzen voor babymelk 
In oktober 2005 rondde de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato een 
onderzoek tegen zeven aanbieders van babymelk in Italië (Heinz Italia, Plada, Nestlé 
Italiana, Nutricia Italia, Milupa, Humana Italia en Milte Italia) af. Bij haar onderzoek was 
de Autoriteit tot de bevinding gekomen dat de betrokken ondernemingen, in strijd met 
artikel 81 van het EG-Verdrag, prijsafspraken hadden gemaakt. Op grond van artikel 22 
van Verordening (EG) nr. 1/2003 heeft de Autoriteit aan de Franse, Duitse en Spaanse 
mededingingsautoriteiten gevraagd inspecties uit te voeren in de lokalen van een aantal 
ondernemingen waartegen een procedure was ingeleid. 

Het onderzoek leerde dat: 1) er een aanzienlijk prijsverschil was voor babymelk in Italië 
en prijzen in andere Europese landen voor hetzelfde merk / dezelfde hoeveelheid (in de 
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meeste gevallen lagen de prijzen voor babymelk in Italië 150% boven die in andere EU-
lidstaten: bij startmelk waren de prijzen driemaal zo hoog als in het land met de laagste 
prijs, terwijl bij opvolgmelk het prijsverschil tweemaal zo hoog was); 2) er geen 
verantwoorde en objectieve redenen voor dergelijke hoge prijzen waren; 3) alle 
producenten werkten met adviesprijzen voor de apotheek en dat deze prijslijsten ruim 
beschikbaar waren op het internet; 4) leveranciers overeenkwamen hun prijzen te 
verlagen na een verzoek in die zin van de minister van Volksgezondheid; 5) een erg 
beperkt volume van de verkopen via grote distributeurs verloopt, en 6) er geen 
parallelimport is uit EU-landen met lage prijzen. 

Het onderzoek bracht voorts ook bepaalde kenmerken van deze concurrentieverstorende 
regeling aan het licht. Allereerst werkten aanbieders gedurende de hele onderzochte 
periode met adviesprijzen voor apotheken (die deze prijzen volgden) en waren lijsten van 
deze prijzen op de websites van farmagroothandels te vinden, waardoor zij voor alle 
aanbieders beschikbaar waren. Voorts kozen de ondernemingen in 2004, na een verzoek 
van de minister voor Volksgezondheid om de prijzen voor babymelk te verlagen, voor 
een gezamenlijke aanpak met als doel het bestaande systeem met hoge prijzen zo veel 
mogelijk te handhaven en ervoor te zorgen dat prijsverlagingen werden gecoördineerd. In 
maart en april 2004 vonden namelijk speciale bijeenkomsten plaats op het hoofdkantoor 
van de brancheorganisatie, na de eerste oproep van de minister voor Volksgezondheid 
om de prijzen te verlagen. Daar deelden de producenten elkaar mee hoe zij dachten te 
reageren. Vervolgens onderzochten zij hoe zij de prijzen het best konden verlagen, op 
voorwaarde dat de "stabiliteit" op de markt daardoor niet werd verstoord. Het onderzoek 
toonde aan dat producenten afspraken dat niemand zijn prijzen met meer dan 10% zou 
verlagen. 

De Autoriteit was van mening dat de directe contacten tussen producenten na de oproep 
van de minister om de prijzen te verlagen en de afspraak de prijzen met niet meer dan 
10% te verlagen, een direct bewijs vormden voor heimelijke afspraken. Voorts 
overtuigde het feit dat de producenten van babymelk op hun bijeenkomsten waar zij 
bespraken hoe prijzen te verlagen, het over verstoring van de markt hadden, de Autoriteit 
ervan dat de wijdverbreide informatie over detailhandelsprijzen die via internet 
beschikbaar werd gesteld, een belangrijk instrument was om elkaars gedrag in het oog te 
houden en zo de heimelijke strategie van hoge prijzen te ondersteunen. 

Door deze onderling afgestemde feitelijke gedragingen bleven de prijzen voor babymelk 
in Italië aanzienlijk hoger - ten koste van de consumenten. Ook konden producenten hun 
marktaandelen in de periode 2003-2004 stabiel houden. De Autoriteit eiste dat de 
ondernemingen de inbreuk stopzetten en zich in de toekomst van dergelijke praktijken 
zouden onthouden. De ondernemingen kregen in totaal 10 miljoen EUR geldboeten 
opgelegd. Een beroep is nog aanhangig. 

Besluit van 30 november 2005 - Taxatiekosten verzekeringstaxateurs 

In november 2005 heeft de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato een 
procedure afgesloten die zij in juli 2004, op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag, 
had ingeleid tegen het Italiaanse verbond van verzekeraars ANIA en de zes grootste 
verenigingen van verzekeringstaxateurs in Italië (de taxateur onderzoekt voor de 
verzekering schadeclaims om fraude te voorkomen). Het onderzoek betrof twee 
verschillende inbreuken op artikel 81 van het EG-Verdrag: 

1) een overeenkomst tussen ANIA en de zes grote verenigingen van 
verzekeringstaxateurs om de tarieven voor taxatiediensten bij auto-ongevallen af te 
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spreken;  

2) diverse maatregelen die bedoeld waren om verzekeraars aan te zetten een uniform 
systeem te gebruiken voor het berekenen van reparatiekosten bij materiële schade 
(doel van deze afspraken was het gebruik van een standaardformulier van ANIA en 
de toepassing van kostenparameters die in overleg tussen ANIA en autoreparateurs 
waren vastgesteld, zoals de prijs van (eventueel gebruikte) originele 
reserveonderdelen, de tijd nodig om auto's te repareren en te vervangen, en de 
loonkosten). 

Wat de eerste inbreuk betreft, bepaalt sectorspecifieke wetgeving dat de tarieven van 
verzekeringstaxateurs worden vastgesteld via een complexe procedure waarbij ook een 
overheidsinstantie betrokken is. Deze procedure is nooit helemaal doorlopen en de 
Autoriteit moest vaststellen dat de partijen voldoende ruimte hadden om autonoom te 
handelen, zodat zij rechtstreeks aansprakelijk konden worden gesteld voor hun 
mededingingsbeperkende gedragingen. Voor deze eerste inbreuk kregen ANIA en de 
betrokken taxateursverenigingen voor in totaal 202 800 EUR geldboeten opgelegd. 

Bij de tweede inbreuk had ANIA het gebruik van een uniform systeem voor de 
berekening van reparatiekosten bij materiële schade aangemoedigd. Reparatiekosten 
vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de bedragen die verzekeraars bij auto-
ongevallen uitkeren. Daarom gold ANIA's optreden als een aantasting van een van de 
belangrijkste concurrentiefactoren op de markt voor autoverzekeringen en een inbreuk op 
artikel 81 van het EG-Verdrag. Voor deze tweede inbreuk kreeg ANIA een geldboete van 
2 miljoen EUR opgelegd. Een beroep is nog aanhangig. 

Lijst van besluiten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

Artikel 81 Artikel 82 Persberichten 
(in het Engels op 
www.agcm.it ) 

Weekbulletin  
(in het Italiaans op 

www.agcm.it) 

Besluit van 25.8.2005 - API-ENI  nr. 39 van 30.8.2005 32-33-34/2005 

Besluit van 12.10.2005 - Prijzen voor 
babymelk 

 nr. 49 van 
20.10.2005 

40/2005 

Besluit van 30.11.2005 - Tarieven 
verzekeringstaxateurs 

 nr. 56 van 
12.12.2005 

48/2005 

Litouwen 

Misbruik van een machtspositie 

Op 22 december 2005 stelde de Litouwse Mededingingsraad, op grond van artikel 9 van 
de Litouwse Mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag, een besluit vast ten 
aanzien van AB Mazeikiu nafta, de enige raffinaderij in de drie Baltische staten. De 
onderneming had misbruik gemaakt van haar machtspositie op de Litouwse 
brandstoffenmarkt en op de brandstoffenmarkt in Litouwen, Letland en Estland. De Raad 
legde de onderneming een geldboete van 9,275 miljoen EUR op en eiste dat zij haar 
illegale praktijken stopzette. 

Na onderzoek concludeerde de Mededingingsraad immers dat AB Mazeikiu nafta 

http://www.agcm.it/
http://www.agcm.it/
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misbruik had gemaakt van haar machtspositie: door afnemers op territoriale basis in te 
delen en discriminerende korting- en bonusregelingen toe te passen; door 
discriminerende bonussen toe te passen in overeenkomsten met groothandelsafnemers, en 
door verkoopvoorwaarden en volumeverplichtingen op te nemen in deze overeenkomsten 
met groothandelsafnemers die daardoor een concurrentienadeel leden. De praktijken van 
AB Mazeikiu nafta troffen zowel de import op de betrokken benzine- en dieselmarkten in 
de drie Baltische landen als de grensoverschrijdende handel tussen Estland, Letland en 
Litouwen. Een en ander had zijn impact op de zakelijke besluiten van de belangrijkste 
kandidaat-importeurs van geraffineerde aardolieproducten die op die markten actief zijn. 
Daardoor konden eindgebruikers in de drie Baltische Staten niet kiezen tussen diverse 
soorten geïmporteerde benzine en dieselbrandstof. 

Bij het onderzoek werd nauw samengewerkt en informatie uitgewisseld met andere 
mededingingsautoriteiten binnen het European Competition Network (ECN) - uit 
Estland, Letland en Polen. 

Hongarije 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  

Garantievoorwaarden Hewlett Packard Hongarije 
De Dienst voor de Mededinging begon een procedure omdat bij de garantieregels die 
Hewlett Packard Magyarország Kft (HP) voor haar printers toepaste, sprake zou zijn van 
misbruik van een machtspositie in de zin van de Hongaarse Mededingingswet en artikel 
82 van het EG-Verdrag, en van consumentenbedrog. Volgens de garantievoorwaarden is 
de garantie niet van toepassing indien de printer door onjuist gebruik defect raakt. In de 
Hongaarse versie van de voorwaarden staat echter ook dat het gebruik van nagevulde of 
remanufactured cartridges voor inktjets als onjuist gebruik geldt; daardoor werd de 
indruk gewekt dat alleen al het gebruik van dit soort accessoires ertoe leidt dat de 
garantie vervalt. De zaak werd ten dele verwezen naar de Europese Commissie, omdat de 
Commissie bepaalde aspecten van deze praktijken behandelde en zij, na overleg over de 
verwijzing van de zaak, besloot haar onderzoek uit te breiden naar de nieuwe EU-
lidstaten. De Dienst voor de Mededinging heeft zijn onderzoek naar de specifiek 
Hongaarse aspecten van de zaak voortgezet. 

In zijn besluit was de Dienst voor de Mededinging van oordeel dat de correcte 
interpretatie van de regels was dat het gebruik van inktjetcartridges die niet van HP zijn, 
als "verkeerd gebruik" werd bestempeld. Aangezien echter niet "onjuist gebruik" als 
dusdanig, doch alleen defecten als gevolg van "onjuist gebruik" resulteren in verval van 
de garantie, konden de garantievoorwaarden niet worden beschouwd als het koppelen 
van de gratis reparatieservice aan de aankoop van HP's eigen secundaire producten. Het 
gebruik van concurrerende secundaire producten als "onjuist gebruik" bestempelen, was 
echter misleidend omdat consumenten dat konden interpreteren als mochten zij alleen 
secundaire producten van HP kopen. Gezien evenwel het verwaarloosbare effect van 
deze misleiding op de mededinging, besloot de Dienst voor de Mededinging de 
procedure voor één maand te schorsen, ook al had hij vastgesteld dat er sprake was van 
een inbreuk. HP moest de formulering van de garantievoorwaarden vóór het eind van die 
periode aanpassen en de consumenten in twee landelijke dagbladen informeren over de 
aanpassingen en de redenen daarvoor. Na afloop van deze termijn stelde de Dienst voor 
de Mededinging vast dat HP haar verplichtingen was nagekomen en zette hij de 
procedure stop. 
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Exclusiviteit ticketverkoop 
Omdat Aréna Rt (de onderneming met zeggenschap over het Sportstadium van 
Budapest), Multimedia Light and Sound Kft (een concertpromotor) en Ticketpro Kft (een 
ticketverkoper) exclusieve overeenkomsten sloten, heeft de Dienst voor de Mededinging 
een onderzoek ingeleid. Volgens hun jaarhuurovereenkomst kreeg Multimedia van Aréna 
een bevoorrechte status (bv. voorkeursbehandeling wat betreft betaling: na tien 
cultuurevenementen (entertainment) was het elfde evenement gratis; Multimedia kreeg 
de titel "Aréna's eerste partner" enz.). De exclusiviteitsclausule in de overeenkomst 
tussen Aréna en Ticketpro (waarin Multimedia grote zakelijke belangen had) kwamen er 
in de praktijk op neer dat wanneer een concertpromotor een evenement in het 
Sportstadium van Budapest wilde organiseren, Aréna alleen een overeenkomst met die 
promotor kon sluiten wanneer zij de concertpromotor kon verplichten voor de 
ticketverkoop een beroep te doen op Ticketpro. Door deze regeling kreeg Multimedia, 
naast haar bevoorrechte positie, een unfair voordeel ten opzichte van haar concurrenten. 
De Dienst voor de Mededinging was van oordeel dat de mededinging door de combinatie 
van deze beide overeenkomsten werd verstoord. Aangezien de onderzochte contracten 
echter waren opgezegd vooraleer een besluit werd vastgesteld en het 
concurrentieverstorende effect beperkt was, werden geen geldboeten opgelegd. In zijn 
besluit verklaarde de Dienst voor de Mededinging alleen dat het geheel van contractuele 
afspraken tussen de drie ondernemingen onverenigbaar was met de gemeenschappelijke 
markt. 

Vermeend misbruik van machtspositie op markt voor diepvriesproducten 
De Dienst voor de Mededinging leidde een procedure in tegen Unilever Magyarország 
Kft en tegen Globus Konzervipari Rt wegens vermeend misbruik van een machtspositie. 
Beide ondernemingen hadden hun distributiesysteem geherstructureerd door de 
distributie van hun diepvriesproducten, ijs en diepvriesgroente aan dezelfde 
ondernemingen toe te vertrouwen. Na de herstructurering van dit gezamenlijke 
distributiesysteem werden drie ondernemingen, die voordien van het distributienet deel 
uitmaakten, niet meer beleverd. De Dienst voor de Mededinging stelde vast dat er geen 
redenen waren om op te treden tegen vermeend misbruik, omdat Unilever Magyarország 
Kft noch Globus Konzervipari Rt een machtspositie op de betrokken markt hadden. De 
markt werd afgebakend op basis van communautaire rechtspraak en de mededelingen van 
de Commissie inzake de relevante markt en inzake verticale overeenkomsten. Zo werd de 
markt veeleer op basis van voorkeuren van distributeurs afgebakend, in plaats van 
uitsluitend op basis van consumentenvoorkeuren. De distributeurs, die ook de producten 
transporteren, kunnen bij hun transportcapaciteit gemakkelijk diepvriesproducten 
onderling substitueren. Bovendien was de kans klein dat Unilever en Globus een 
machtspositie zouden hebben op de engere markt van ijs en diepvriesgroente. 

Exclusieve overeenkomst Rába Group en Integris 
Na een verzoek om een individuele ontheffing op basis van nationale wetgeving (dit 
recht bestond nog toen het verzoek werd ingediend) begon de Dienst voor de 
Mededinging een procedure tegen de Rába Group en Integris. Daarbij onderzocht de 
Dienst of de ondernemingen de mededinging beperkten door voor negen jaar een 
exclusieve overeenkomst te sluiten. Parallel werd ook op grond van artikel 81 van het 
EG-Verdrag ambtshalve een onderzoek ingeleid om aan artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1/2003 te voldoen. De looptijd van negen jaar was opgesplitst in perioden van telkens 
drie jaar, waarbij over de overstap naar de volgende perioden telkens opnieuw moest 
worden onderhandeld. Deze bepaling was duidelijk opgenomen om ervoor te zorgen dat 
de overeenkomst niet buiten het toepassingsbereik van de groepsvrijstellingsverordening 



 
40 

(Verordening (EG) nr. 2790/1999) zou vallen; die beperkt de duur van de exclusiviteit tot 
vijf jaar. Uit andere bepalingen in de overeenkomst bleek echter duidelijk dat deze 
onderhandelingen over een verlenging als een pure formaliteit waren bedoeld en dat de 
Rába Group niet vóór het eind van die periode van negen jaar onder de overeenkomst 
uitkon. De Dienst voor de Mededinging was van oordeel dat de overeenkomst niet onder 
de toepassing van Verordening (EG) nr. 2790/1999 viel. Wel bepaalde hij dat de 
overeenkomst, zowel onder het nationale mededingingsrecht als op grond van artikel 81, 
lid 3, van het EG-Verdrag, van het algemene verbod was vrijgesteld. Daarom werd de 
nationale procedure dan ook afgesloten door de ondernemingen een individuele 
ontheffing te verlenen. De andere procedure op grond van het Gemeenschapsrecht werd 
stopgezet, omdat er geen redenen waren om op te treden. 

Nederland 

Kartels 

Sancties in de bouwsector 
De afgelopen jaren voerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een onderzoek 
naar overtredingen van het kartelverbod in diverse deelsectoren van de bouwsector. Als 
reactie op de oproep van de NMa en de overheid aan bouwondernemingen om "schoon 
schip" te maken, heeft een groot aantal ondernemingen vrijwillig informatie verschaft 
over kartelactiviteiten. In oktober 2004 rondde de NMa haar onderzoek in de grond-, 
weg- en waterbouwsector (GWW-sector) af met een rapport (een mededeling van punten 
van bezwaar). Het onderzoek in de deelsector burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) werd 
in april 2005 afgerond. In beide deelsectoren werden kartelstructuren blootgelegd met 
vooroverleg bij aanbestedingen met als doel het biedgedrag af te stemmen. Het 
onderzoek in andere deelsectoren werd in het najaar 2005 afgerond. 
Gezien het grote aantal betrokken ondernemingen en de veralgemeende bereidheid om 
snel schoon schip te maken, werkte de NMa speciaal voor de bouwsector een zogeheten 
versnelde sanctieprocedure uit. Deze versnelde procedure staat open voor bouwbedrijven 
die het bestaan van de blootgelegde kartelstructuren en hun deelname daaraan niet 
betwisten. Ondernemingen die voor de versnelde procedure opteren, krijgen een 
boetevermindering van 15% van de opgelegde geldboete (de betrokken ondernemingen 
kunnen nog steeds beroep instellen). Voor ondernemingen die niet voor de versnelde 
procedure opteren, geldt de reguliere sanctieprocedure, als beschreven in de artikelen 59 
tot 61 van de Nederlandse Mededingingswet. 
Grond-, wegen-, en waterbouwsector (GWW) 
In de grond-, wegen-, en waterbouwsector (GWW) heeft 90% van de 380 ondernemingen 
gekozen voor de versnelde sanctieprocedure en een boetebesluit ontvangen. De versnelde 
procedure werd in deze sector in maart 2005 afgerond en het totaalbedrag aan geldboeten 
in deze versnelde procedure bleek uit te komen op ruim 100 miljoen EUR. De reguliere 
sanctieprocedure loopt nog. 
Installatiesector 
In de installatiesector (aanleg en onderhoud van onder meer werktuigbouwkundige, 
elektrotechnische en sprinkler-installatiewerken) heeft 88% van de 180 ondernemingen 
gekozen voor de versnelde sanctieprocedure. Deze procedure werd in oktober 2005 
afgerond. Er werden voor in totaal zo'n 40 miljoen EUR geldboeten opgelegd. De 
reguliere sanctieprocedure loopt nog. 
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Zaak nr. 2021 - OSB (samenvatting) 

In 2003 was de NMa tot de bevinding gekomen dat de Ondernemersorganisatie 
Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) in de periode 1998-2000 jaarlijks 
prijsverhogingsadviezen aan haar leden had afgegeven. Deze prijsverhogingspercentages 
werden door het OSB-bestuur bepaald op basis van de ontwikkeling van de 
kostenelementen. Voorts had OSB medio 2002 aan haar leden een prijsverhogingsadvies 
afgegeven. 

De NMa oordeelde dat OSB zodoende inbreuk had gemaakt op artikel 6, lid 1, van de 
Mededingingswet en artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Deze bevindingen werden in 
de administratieve beroepsprocedure bevestigd en OSB kreeg een geldboete van 
2 miljoen EUR opgelegd. 

In maart 2005 heeft de NMa, conform het Advies van de Adviescommissie, in bezwaar 
geconstateerd dat feitelijk niet genoegzaam kan worden aangetoond dat CSU, Asito en 
GOM (drie schoonmaakbedrijven waarvan medewerkers lid waren van het Algemeen 
Bestuur van OSB) inbreuk maakten op artikel 6, lid 1, van de Mededingingswet. De 
geldboeten die deze drie ondernemingen waren opgelegd, werden herroepen omdat uit 
het bewijsmateriaal niet kon worden afgeleid dat GOM, Asito en CSU de aanzet hadden 
gegeven voor de tussentijdse prijsverhogingsbrief in 2002 en zij vervolgens een actieve 
en bijzondere rol hadden gespeeld bij het opstellen van het prijsverhogingsadvies dat aan 
OSB-leden werd afgegeven. 

Zaak nr. 2910 Interpay (samenvatting) 

Deze zaak betrof de joint venture Interpay die acht Nederlandse banken voor het 
aanbieden van netwerkdiensten voor pinbetalingen hadden opgericht. Interpay biedt niet 
alleen diensten als clearing en afwikkeling aan, maar sloot via haar volle dochter Beanet 
ook rechtstreeks akkoorden met detaillisten over het accepteren van creditcards - en gaf 
zo een betalingsgarantie aan de detaillisten voor elke transactie die door Interpay was 
geautoriseerd. 

De NMa legde geldboeten op wegens de excessieve tarieven van Interpay en de verkoop 
van netwerkdiensten als een gemeenschappelijke onderneming met het karakter van een 
samenwerkingsverband. Dit besluit werd vastgesteld op grond van de Nederlandse 
Mededingingswet omdat Verordening (EG) nr. 1/2003 toen nog niet van kracht was. 
Omdat de bezwaarprocedure voor de Raad van Bestuur van de NMa na 1 mei 2004 
aanving, is ook het communautaire mededingingsrecht toegepast. De aanklacht inzake 
excessieve tarieven werd geseponeerd na het afsluiten van het Convenant 
Betalingsverkeer 2005, een schikkingsregeling voor de schadeclaims die 
toonbankinstellingen hadden ingediend bij de aandeelhoudende banken en Interpay en 
waarbij de banken zich ertoe verplichtten hun tarieven met ten minste 20% te verlagen. 

Het concentreren van de financiële aspecten van de verwerking van betalingen met 
betaalkaarten (acquiring) in de handen van één interbancaire instelling schakelt de 
onderlinge concurrentie tussen banken bij het aanbieden van pindiensten aan detaillisten 
uit, hetgeen in strijd is met artikel 81 van het EG-Verdrag (toepassing van het 
communautaire mededingingsrecht in de verticaal geïntegreerde sector betaalkaarten). 

De NMa besloot de geldboeten voor de Interpay-aandeelhouders te verlagen tot in totaal 
14 miljoen EUR. De geldboeten zijn enigszins verlaagd aangezien de banken onder meer 
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een innovatiefonds van 10 miljoen EUR hebben opgericht. Dit fonds beoogt een 
belangrijke bijdrage te gaan leveren aan een efficiënt(er) betalingsverkeer in Nederland. 

Zaak nr. 1615 - Fietsfabrikanten (samenvatting) 

Op 21 april 2004 legde de NMa geldboeten op aan de drie grootste fietsfabrikanten in 
Nederland (die samen 70 à 80% van de Nederlandse fietsenmarkt in handen hebben 
(verkopen 2000)) wegens overtreding van artikel 6 van de Nederlandse Mededingingswet 
(te vergelijken met artikel 82 van het EG-Verdrag). Accell (via haar dochters Batavus en 
Koga), Gazelle en Giant zijn twee keer bij elkaar gekomen over hun (toekomstige) 
prijsstrategie voor het fietsseizoen 2001. De inbreuk liep van 1 september 2000 tot 
1 september 2001. De directeur-generaal van de NMa legde een boete op van 
12,809 miljoen EUR aan Accell, van 12,898 miljoen EUR aan Gazelle en van 
3,978 miljoen EUR aan Giant. De fietsfabrikanten hebben tegen dit besluit bezwaar 
aangetekend. Volgens het Nederlandse bestuursrecht moet nu de Raad van Bestuur van 
de NMa het besluit van de directeur-generaal van de NMa in een administratieve 
beroepsprocedure opnieuw bezien, vooraleer de partijen het besluit voor de rechter 
kunnen aanvechten. In zijn besluit van 24 november 2005 wijst de Raad de meeste van 
de bezwaren van de partijen af. De Raad paste artikel 81 van het EG-Verdrag toe ten 
aanzien van de inbreuk, hetgeen bij het bestreden besluit niet was gebeurd omdat dat 
werd genomen vóór de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1/2003. Omdat bij de 
verzekering van de procedurele waarborgen jegens betrokkenen onvoldoende zorgvuldig 
was gehandeld, paste de Raad een verlaging toe van 10% van de boete. Na dit 
administratieve beroep waren de geldboeten als volgt: 11,528 miljoen EUR voor Accell, 
11,608 miljoen EUR voor Gazelle, en 3,421 miljoen EUR voor Giant. Dit besluit wordt 
nu voor de rechter aangevochten. 

Zaak nr. 3353 - CR Delta (samenvatting) 

In haar besluit van 31 december 2003 legde de NMa sancties op aan CR Delta wegens 
overtreding van artikel 24 van de Nederlandse Mededingingswet (vergelijkbaar met 
artikel 82 van het EG-Verdrag) omdat de drie kortingsregelingen, afzonderlijk dan wel in 
samenhang bezien, misbruik van een machtspositie opleveren. CR Delta levert 
fokstiersperma aan veehouders. De kwantumkorting wordt niet "op factuur" gegeven, 
maar pas uitgekeerd aan het eind van een referentieperiode van één jaar, waarbij het 
kortingpercentage geleidelijk toeneemt (1-5%) naar gelang de afgenomen hoeveelheden. 
De korting wordt berekend op basis van het totale aankoopbedrag voor alle 
fokstierensperma dat via CR Delta is aangekocht. Daarnaast was er de 
klantentrouwkortingsregeling waarbij korting (1-2%) werd verleend aan de afnemer die 
(bijna) al het benodigde sperma (90-100%) bij CR Delta zou betrekken. Tot slot was er 
ook de testerskorting waarbij een veehouder met testovereenkomst die proefstiersperma 
bij CR Delta afneemt, automatisch een korting van 10% op de aankoop van 
fokstiersperma krijgt. Het marktaandeel van CR Delta op de betrokken markt bedraagt 
rond 80%. De overtreding is vastgesteld voor de periode van 1 september 2001 tot 1 
september 2003. De NMa legde de onderneming een geldboete van 2,6 miljoen EUR en 
twee lasten onder dwangsom op. CR Delta heeft tegen dat besluit bezwaar aangetekend. 
In de administratieve beroepsprocedure heeft de Raad van Bestuur van de NMa in juli 
2005 alle bezwaren van CR Delta ongegrond verklaard. Omdat Verordening (EG) nr. 
1/2003 inmiddels van kracht was geworden, werd artikel 82 van het EG-Verdrag 
toegepast ten aanzien van de inbreuk, hetgeen bij het bestreden besluit niet was gebeurd. 
In deze zaak is beroep ingesteld bij de bevoegde rechtbank. 
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Lijst van besluiten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

Bouwsector 
• http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber

ichten/2005/05_40_NMa_versnelde_sanctieprocedures_in_drie_sectoren.asp 
• http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber

ichten/2005/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber

ichten/2005/05_29_Installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber

ichten/2005/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber

ichten/2005/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber

ichten/2005/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persber

ichten/2004/04_24.asp 

OSB 
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persbericht
en/2005/05_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persbericht
en/2005/05_46_NMa_herziet_boetes_banken_en_Interpay.asp 

Fietsfabrikanten 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Nieuwsber
ichten/2005/2005_Q4/NMa_bevestigt_overtreding_kartelverbod_fietsfabrikanten.asp 

CR Delta 

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

Oostenrijk 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  

Tarieven bouwtechnici 
In juni 2004 diende de Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) (evenals de 
Bundeskartellanwalt), na een uitvoerig voorafgaand onderzoek, bij het Kartellgericht een 
verzoek in tot nietigverklaring van de Honorarordnung der Baumeister (HOB) 
(tariefregeling bouwtechnici). Het betreft hier een als niet-bindende aanbeveling van een 
brancheorganisatie in het Kartellregister geregistreerd tariefadvies waarin de tarieven 
voor bepaalde activiteiten zijn vastgesteld. 

De BWB was van oordeel dat deze HOB onverenigbaar was met artikel 81 van het EG-
Verdrag. Het Kartellgericht gelastte na een omvattend onderzoek het Fachverband 
Bundesinnung Bau bij besluit van 14 april het bewuste advies in te trekken, omdat het 
- daarin de argumenten van de BWB en de Bundeskartellanwalt volgend - tot de 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_40_NMa_versnelde_sanctieprocedures_in_drie_sectoren.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_40_NMa_versnelde_sanctieprocedures_in_drie_sectoren.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_29_Installatie.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_29_Installatie.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_46_NMa_herziet_boetes_banken_en_Interpay.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/2005/05_46_NMa_herziet_boetes_banken_en_Interpay.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Nieuwsberichten/2005/2005_Q4/NMa_bevestigt_overtreding_kartelverbod_fietsfabrikanten.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Nieuwsberichten/2005/2005_Q4/NMa_bevestigt_overtreding_kartelverbod_fietsfabrikanten.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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conclusie was gekomen dat HOB het communautaire kartelrecht schond. Het 
Kartellobergericht heeft dit besluit bekrachtigd. 

Andere handhavingsactiviteiten 

Lufthansa / Oostenrijkse reisbureaus 
Lufthansa kondigde een hervorming per 1 november 2004 aan van haar verkoopsysteem 
en de invoering van een nettoprijs-model. Daardoor zouden reisbureaus geen 
basisprovisie meer betaald krijgen. Het staat een reisbureau echter vrij om haar klanten 
zelf een serviceprovisie te berekenen. Elk reisbureau moet zelf beslissen wanneer een 
serviceprovisie wordt verlangd en hoe hoog die is. 

In november 2004 diende het Fachverband der Reisebüros bij het Kartellgericht een 
verzoek in om de schrapping van de provisie in combinatie met de verplichting om de 
door Lufthansa gevraagde nettoprijs op het vliegtuigticket te drukken, te doen verbieden 
omdat het om een verboden prijsbinding zou gaan. Het Kartellgericht oordeelde dat 
artikel 81 van het EG-Verdrag weliswaar van toepassing was omdat het 
distributiesysteem voor meerdere EU-lidstaten geldt, maar dat het hier geen verboden 
prijsbinding betreft. Het vervoerscontract wordt rechtstreeks tussen Lufthansa en de klant 
gesloten, en Lufthansa legt alleen voor deze vervoersprestatie de verkoopprijs vast. Het 
reisbureau geeft alleen een wilsverklaring voor de klant af. De vaststelling en de hoogte 
van een vergoeding voor adviesverlening door het reisbureau is de zaak van het 
reisbureau. Het reisbureau wordt dus bij het concurreren ook niet in zijn 
handelingsvrijheid beperkt. 

Besluiten van het Kartellgericht op grond van artikel 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

– Tarieven bouwtechnici 

– Lufthansa / Oostenrijkse reisbureaus 

– Redmail Logistik & Zustellservice GmbH / Österreichische Post AG 

– Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim 
GmbH* (*schikking tussen de partijen) 

Deze zaken worden (met uitzondering van de zaak-Synchron Film e.a.) nader behandeld 
in het Tätigkeitsbericht der Bundeswettbewerbsbehörde, beschikbaar op volgend adres: 
http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

Portugal 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  
Portugese vereniging van dierenartsen 
De vereniging van dierenartsen (Ordem dos Médicos Veterinários) keurde in 1996 een 
deontologische code goed, waarin werd bepaald dat voor diensten die een zelfstandige 
dierenarts (ook die uit andere EU-lidstaten) levert, door de vereniging bepaalde 
minimumtarieven moeten worden berekend. 

De Portugese mededingingsautoriteit heeft de Portugese vereniging van dierenartsen 
schuldig bevonden aan het opleggen van een minimumtarief, hetgeen in strijd is met 
artikel 81 van het EG-Verdrag. In haar besluit van 19 mei 2005 legde de Portugese 
mededingingsautoriteit een geldboete van bijna 76 000 EUR op. Gezien de ernst van de 

http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm
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inbreuk werd de inbreukmaker verplicht het besluit in het Portugese Publicatieblad en in 
een landelijk dagblad te publiceren. Voorts moest de vereniging van dierenartsen de 
betrokken maatregelen binnen 15 dagen op haar website en in haar tijdschrift publiceren. 

De Portugese mededingingsautoriteit is van oordeel dat het opleggen door de vereniging 
van dierenartsen van een verplichting om minimumtarieven te berekenen, niet 
noodzakelijk kon worden geacht ter verzekering van de goede uitoefening van het beroep 
van dierenarts, in de zin van het arrest-Wouters van het Europees Hof van Justitie (zaak 
C-309/99).  

Dit was de eerste maal dat de Portugese mededingingsautoriteit in een zaak waarin 
inbreuk werd gemaakt op de mededingingsregels van het EG-Verdrag, een besluit 
vaststelde in het kader van het nieuwe decentrale systeem voor de toepassing van de 
communautaire mededingingsregels. 

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de handelsrechtbank te Lissabon (die naar 
verwachting begin 2006 uitspraak zal doen). 

Portugese tandartsenvereniging 

De Portugese tandartsenvereniging (Ordem dos Médicos Dentistas) keurde een 
deontologische code goed, waarin werd bepaald dat de tarieven die een zelfstandige 
tandarts berekent, aan door de vereniging vastgestelde minimum- en maximumtarieven 
moeten voldoen. 

De Portugese mededingingsautoriteit heeft de Portugese tandartsenvereniging schuldig 
bevonden aan het opleggen van minimum- en maximumtarieven, hetgeen in strijd is met 
artikel 81 van het EG-Verdrag. In haar besluit van 30 juni 2005 legde de Portugese 
mededingingsautoriteit een geldboete van ruim 160 000 EUR op. Gezien de ernst van de 
inbreuk werd de inbreukmaker verplicht het besluit in het Portugese Publicatieblad en in 
een landelijk dagblad te publiceren. Voorts moest de tandartsenvereniging de betrokken 
maatregelen binnen 20 dagen op haar website en in haar tijdschrift publiceren. 

De Portugese mededingingsautoriteit is van oordeel dat het opleggen door de Portugese 
tandartsenvereniging van een verplichting om minimumtarieven te berekenen, niet 
noodzakelijk kon worden geacht ter verzekering van de goede uitoefening van het beroep 
van tandarts, in de zin van het arrest-Wouters van het Europees Hof van Justitie (zaak C-
309/99).  

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de handelsrechtbank te Lissabon (zie verderop 
deel 2 "Toepassing van de communautaire mededingingsregels door de nationale 
rechters"). 

Lijst van besluiten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

Portugese vereniging van dierenartsen (in het Engels):  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf  

Portugese tandartsenvereniging (in het Engels):  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf  

Aanbeveling nr. 1/2005 - Gassector:  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf  

http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf
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Aanbeveling nr. 2/2005 - Diensten voor mobiele telefonie  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf  

Slovakije 
Kartels 

In 2004 schreef Verkeer en Waterstaat een aanbesteding uit voor de aanleg van de sectie 
Mengusovce-Jánovce van de D1-snelweg. Dit deel van de snelweg werd verdeeld in twee 
secties, waardoor er dus twee afzonderlijke aanbestedingen waren. 

De laagste prijzen die de inschrijvers in beide aanbestedingen indienden, kwamen zo'n 
20% uit boven de maximumprijs die de overheid had bepaald. Beide aanbestedingen 
werden dan ook geannuleerd. Om na te gaan of er concurrentieverstorende afspraken 
waren gemaakt, begon de Slovaakse Antimonopoliedienst een onderzoek. 

Bij vergelijking van de offertes van de inschrijvers op de aanbesteding op het punt van de 
afzonderlijke kostenposten (de aanbesteding omvatte bijna 900 items) constateerde de 
Dienst dat bij de biedingen voor de eerste sectie van de snelweg de prijsverschillen 
tussen de inschrijvers op de aanbesteding voor de verschillende items buitengewoon 
stabiel waren. 

De Antimonopoliedienst concludeerde dat de inschrijvers op de aanbesteding 
mededingingsbeperkende afspraken hadden gemaakt met als gevolg prijscoördinatie voor 
de eerste sectie van de snelweg. De Dienst kon evenwel onvoldoende bewijsmateriaal 
vergaren om samenspanning bij de aanbesteding voor de tweede sectie van de snelweg te 
kunnen bewijzen. De Dienst legde de partijen voor in totaal 1 473 978 000 SKK 
(40 miljoen EUR) aan geldboeten op. 

Lijst van besluiten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

Slovaakse Advocatenorde – advertentiebeperkingen (Besluit nr. 2005/KH/1/1/136 van 
22.12.2005) 
Persbericht (in het Engels): http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098  

Strabag American Standard (Tsjechische Republiek), Doprastav American Standard 
(Slovakije), Betamont sro (Slovakije), Inžinierske stavby American Standard (Slovakije), 
Skanska DS American Standard (Tsjechische Republiek), Skanska BS American Standard 
(Slovakije), Mota-Engil Engenharia e Construcão SA (Portugal) - collusie bij 
overheidsopdrachten (Besluit nr. 2005/KH/1/1/137 van 23.12.2005) 
Persbericht (in het Engels): http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097)  

Finland 

In 2005 heeft de Finse mededingingsautoriteit de mededingingsregels uit het EG-Verdrag 
in één zaak toegepast. 

In een besluit heeft de Finse mededingingsautoriteit verklaard dat de Finse 
telefoonnummeringsdienst Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY) zijn machtspositie had 
misbruikt door van klanten-ondernemingen die telefoongidsdiensten aanbieden, te eisen 
dat die diensten niet gratis en zonder voorafgaande registratie via het internet konden 
worden aangeboden. 

http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf
http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098
http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097
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SNOY is een gemeenschappelijke onderneming van Fonecta Group Oy en Finnet-
Media Oy; zij beheert een nationale database van telefoonabonnees en verkoopt deze 
informatie door aan ondernemingen die telefoongidsdiensten aanbieden. SNOY heeft 
momenteel geen concurrenten. De eigenaren van SNOY concurreren met de klager, 
Eniro Finland Oy, op de markt voor het aanbieden van telefoongidsdiensten. 

Na eigen onderzoek kwam de Finse mededingingsautoriteit tot de bevinding dat de 
handelwijze van SNOY uiteindelijk een poging was de markttoetreding van concurrenten 
die dit soort diensten aanbieden, te beletten. Terzelfder tijd remt het optreden van SNOY 
de ontwikkeling af van gidsdiensten die gebruikmaken van nieuwe technologie en die 
gebruiksvriendelijker, soepeler en goedkoper zijn. Daardoor is het optreden van SNOY in 
tegenspraak met de bedoeling van de wetgever om het aanbod van nieuwe soorten 
telefoongidsdiensten uit te breiden en het gebruik daarvan te bevorderen. 

In haar besluit heeft de Finse mededingingsautoriteit de gedragingen verboden als een 
schending van de Mededingingswet en van artikel 82 van het EG-Verdrag. Het besluit 
legt SNOY ook een leveringsverplichting op wat betreft abonneegegevens. Om de 
naleving van dit besluit af te dwingen, werd een dwangsom opgelegd. Naast het 
verbodsbesluit stelde de Finse mededingingsautoriteit de handelsrechtbank voor om 
SNOY een geldboete van 150 000 EUR op te leggen wegens inbreuk op de 
mededingingsregels. 

De tekst van dit besluit (nr. 1097/61/2003) is op de website van de Finse 
mededingingsautoriteit te vinden (in het Fins): http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Zweden 

Misbruik van een machtspositie 

Zaak nr. 797/2004 

SES, een producent en distributeur van elektrische installatieproducten op de Zweedse 
markt, heeft zijn machtspositie op de markt voor de productie en distributie van gewone 
stopcontacten en schakelaars (met inbegrip van afstandsschakelaars, tijdschakelaars en 
dimmers) misbruikt door getrouwheidskortingen op te nemen in zijn contracten met 
groothandelaren. Door deze getrouwheidskortingen maakte SES het voor nieuwkomers 
moeilijker de markt te betreden. 

Uitkomst: besluit met toezeggingen en voorgestelde geldboete van 3 miljoen SEK, te 
bevestigen door de rechtbank Stockholm (Stockholms Tingsrätt). 

Zaak nr. 873/2005 

De Zweedse telecomoperator TS maakte misbruik van zijn machtspositie op de markt 
voor toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor particulieren. TS 
probeerde de concurrentie van breedbandoperatoren die telefoondiensten over het 
internet (IP-telefonie) aanboden, te beperken door aan klanten die vroegen hun 
abonneenummer naar het netwerk van de nieuwe operator over te dragen, selectieve 
kortingen aan te bieden voor de installatie van een vast abonnement. 

Uitkomst: verbodsbesluit en een voorgestelde geldboete van 44 miljoen SEK, te 

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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bevestigen door de rechtbank Stockholm. 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  

Zaak nr. 532/2004 

EB produceert en distribueert behang op de Zweedse markt. EB heeft een erg sterke 
positie op de markt voor de productie en distributie van behang bij schilders en 
behangers. Onderzoek door de Zweedse mededingingsautoriteit leerde dat EB, door in 
haar selectieve-distributiesysteem bij detailhandelaren een selectief kwantitatief criterium 
toe te passen, het voor nieuwkomers op de detailhandelsmarkt moeilijker maakte de 
markt te betreden. Het selectieve-distributiesysteem van EB kan niet worden vrijgesteld 
op grond van Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 
betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.  

Uitkomst: besluit met toezeggingen en voorgestelde geldboete van 1 miljoen SEK. 

Lijst van besluiten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

 

Verenigd Koninkrijk 

Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen  

MasterCard UK Members Forum Ltd - 6 september 2005 

Het Office of Fair Trading (OFT) oordeelde dat leden van het MasterCard UK Members 
Forum en andere MasterCard-licentienemers in het Verenigd Koninkrijk partij zijn 
geweest bij een overeenkomst die inbreuk maakt op: 

• het verbod uit artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, en  

Zaak nr.   Onderneming Links 

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
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• het Chapter I-verbod van section 2 van de Competition Act 1998. 

Deze overeenkomst stelde de standaard multilaterale afwikkelingsvergoeding (fallback 
MIF) vast voor alle transacties met in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven MasterCard-
kaarten; zij liep van 1 maart 2000 tot 18 november 2004. Per 18 november 2004 werden 
nieuwe regels ingevoerd voor het vaststellen van de standaard multilaterale 
afwikkelingsvergoeding voor alle transacties met in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven 
MasterCard-kaarten. 

Het OFT kwam tot de bevinding dat de inbreukmakende overeenkomst de mededinging 
op twee wijzen beperkte. Allereerst gaf zij de aanzet tot een collectieve overeenkomst 
over de hoogte van de multilaterale afwikkelingsvergoeding (in wezen, een collectieve 
prijsovereenkomst). Ten tweede resulteerde zij in de ongerechtvaardigde recuperatie via 
de multilaterale afwikkelingsvergoeding van bepaalde (externe) kosten van leden van het 
MasterCard UK Members Forum en andere MasterCard-licentienemers. 

De inbreukmakende overeenkomst werd op 1 maart 2000 bij het OFT gemeld. Op basis 
van alle omstandigheden van deze zaak achtte het OFT het niet passend een geldboete op 
te leggen voor de uit de overeenkomst resulterende inbreuk. Omdat de overeenkomst nu 
is beëindigd, hoefden in deze zaak geen maatregelen te worden opgelegd. Toch zullen de 
beginselen zoals die in dit besluit zijn geformuleerd, waarschijnlijk ook kunnen worden 
toegepast op de nieuwe regelingen voor het bepalen van de standaard multilaterale 
afwikkelingsvergoeding. 

Andere handhavingsactiviteiten 

Klacht van Gamma Telecom Ltd tegen BT Wholesale over verlaagde 
groothandelstarieven voor telefoongesprekken van 1 december 2004 tot 17 juni 2005 

Het Office for Communications (Ofcom) oordeelde dat British Telecommunications 
Group plc (BT) bij de tariefaanpassing per 1 december 2004 van BT's Wholesale Calls-
product (BT's herziene groothandelstariefstructuur voor telefoongesprekken) geen 
inbreuk had gemaakt op Section 18 (Chapter II-verbod) van de Competition Act 1998, 
noch op artikel 82 van het EG-Verdrag. 

Het besluit van Ofcom kwam er na een onderzoek naar aanleiding van een klacht van 
Gamma Telecom als zou bij BT's herziene groothandelstarieven voor telefoongesprekken 
sprake zijn van concurrentieverstorende marginsqueeze. 

Dit besluit geeft in detail Ofcoms beoordeling dat, in uiteenlopende hypotheses en 
scenario's, er geen marginsqueeze is wat betreft BT's herziene groothandelstarieven voor 
telefoongesprekken - en dat er dus geen redenen zijn om op te treden. 

Nieuw onderzoek van een klacht van VIP Communications Ltd tegen T-Mobile (UK) Ltd 
- 30 juni 2005 

Ofcom oordeelde dat T-Mobile geen inbreuk had gemaakt op het Chapter II-verbod of op 
artikel 82 van het EG-Verdrag door de diensten op te schorten / stop te zetten die de 
onderneming aan VIP Communications leverde voor gebruik in GSM-gateways van VIP 
Communications, en tegelijk, beweerdelijk, dezelfde diensten te blijven leveren aan 
andere ondernemingen voor gebruik in GSM-gateways. Daarom waren er geen redenen 
om op te treden tegen T-Mobile. 
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Nieuw onderzoek van een klacht van Floe Telecom Ltd tegen Vodafone Ltd - 30 juni 
2005 

Ofcom oordeelde dat Vodafone geen inbreuk had gemaakt op het Chapter II-verbod van 
de Competition Act 1998 of op artikel 82 van het EG-Verdrag door de diensten stop te 
zetten die de onderneming aan Floe Telecom leverde voor gebruik in GSM-gateways van 
Floe Telecom, en tegelijk, beweerdelijk, dezelfde diensten te blijven leveren aan andere 
ondernemingen voor gebruik in GSM-gateways. Daarom waren er geen redenen om op te 
treden tegen Vodafone. 

Klacht van NTM Sales and Marketing Ltd tegen Portec Rail Products (UK) Ltd in 
verband met de levering van smeermiddelen voor elektrische railsmeerinstallaties - 
19 augustus 2005 

Het Office of Rail Regulation (ORR) oordeelde dat er geen redenen waren om op grond 
van het Chapter I-verbod van de Competition Act 1998 en/of artikel 81 van het EG-
Verdrag op te treden tegen Portec Rail Products UK Ltd (Portec) en RS Clare and 
Company Ltd (Clare). ORR oordeelde ook dat, wat Portec betreft, er geen redenen waren 
om op grond van het Chapter II-verbod van de Competition Act 1998 en/of artikel 82 van 
het EG-Verdrag op te treden. 

Het besluit van ORR komt er na een onderzoek naar aanleiding van een klacht van NTM 
Sales and Marketing (NTM) van 20 juli 2004 dat Portec had geprobeerd haar 
machtspositie op de markt voor de levering van testdiensten van smeermiddelen voor 
elektrische railsmeerinstallaties te gebruiken om de markt voor de levering van 
smeermiddelen voor elektrische railsmeerinstallaties af te schermen voor NTM. 

Ondanks dat ORR niet uitsloot dat Portec misschien een machtspositie heeft op de markt 
voor testdiensten, kon zij onvoldoende bewijzen vergaren dat Portec haar machtspositie 
had misbruikt of dat zij met Clare concurrentieverstorende afspraken of praktijken was 
overeengekomen. 
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2. Toepassing van de communautaire mededingingsregels door de nationale rechters 

De mededingingsautoriteiten van de Tsjechische Republiek, van Griekenland, Ierland, 
Italië, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Polen, 
Portugal, Slovenië, Slovakije en Finland hebben geen arresten meegedeeld waarin hun 
nationale rechters de communautaire mededingingsregels hebben toegepast. 

Dergelijke arresten waarin de communautaire mededingingsregels werden toegepast, 
zijn wel meegedeeld door de mededingingsautoriteiten van de volgende lidstaten. 

België 

Nationale uitspraken over prejudiciële vragen 

Het Hof van beroep te Brussel heeft uitsluitende bevoegdheid uitspraak te doen over 
prejudiciële vragen van Belgische rechters in verband met mededingingszaken. In 2005 
deed het Hof uitspraak in drie zaken in verband met het communautaire 
mededingingsrecht en in één zaak in verband met het nationale mededingingsrecht. 

In de drie zaken in verband met het communautaire mededingingsrecht hebben de Raad 
voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers schriftelijke opmerkingen ingediend. 
Voor die zaken heeft ook de Europese Commissie een advies uitgebracht in antwoord op 
een verzoek om bijstand dat haar, op grond van artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 1/2003, was gezonden. 

1. Emond Laurent / Brouwerij Haacht: arrest van het Hof van beroep te Brussel van 23 
juni 2005 

In 1993 sloot Brouwerij Haacht met een café-uitbater een 
exclusieveafnameovereenkomst van tien jaar voor de bieren van de brouwerij. In 1997 
liet de uitbater zijn handelszaak (inclusief de exclusieveafnameovereenkomst) over en in 
datzelfde jaar sloot de nieuwe uitbater met de brouwerij een 
exclusieveafnameovereenkomst voor andere dranken dan bier. 

De overnemer werd in 1999 failliet verklaard, waarop de eerste uitbater de vervroegde 
ontbinding van de overeenkomst van 1993 had gevraagd. Brouwerij Haacht had dat 
geweigerd omdat zij vond dat zij juist het recht had de naleving van de in de 
overeenkomst van 1993 vastgelegde looptijd te eisen. 

Het Hof van beroep te Luik stelde een prejudiciële vraag of de overeenkomst van 1993 
verenigbaar was met artikel 81 van het EG-Verdrag. 

Het Hof van beroep te Brussel onderzocht de verenigbaarheid van de overeenkomst van 
1993 met het communautaire mededingingsrecht. Daarbij nam het Hof aan dat de 
voorwaarde van de beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten was vervuld. De beide 
overeenkomsten waren geldig want gedekt door de groepsvrijstellingen van 
Verordening (EEG) nr. 1984/83 en Verordening (EG) nr. 2790/1999. Maar volgens het 
Hof moet de verenigbaarheid van een overeenkomst met de mededingingsregels niet 
worden beoordeeld op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten, maar op het tijdstip 
van de verbreking van de overeenkomst. Voorts verklaarde het Hof dat elke 
overeenkomst afzonderlijk diende te worden beoordeeld, omdat de contractgoederen niet 
onderling substitueerbaar waren en dus niet tot dezelfde markt behoorden. 
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Na een zeer verfijnde analyse van de wijze waarop de communautaire 
groepsvrijstellingsverordeningen mettertijd zijn toegepast, merkte het Hof op dat op het 
tijdstip van de beweerde niet-nakoming de overeenkomst van 1993 onder de 
groepsvrijstelling van Verordening (EG) nr. 2790/1999 viel en voldeed aan de 
voorwaarden van de bekendmaking van de Commissie van 13 oktober 2000 
"Richtsnoeren inzake verticale beperkingen" (PB C 291 van 13.10.2000, blz. 1). 

Daarentegen was de tweede overeenkomst op het tijdstip van de niet-nakoming niet 
gedekt door enige communautaire groepsvrijstellingsverordening. Niettemin was de 
overeenkomst volgens het Hof verenigbaar met de mededingingsregels op grond van de 
mededelingen van de Commissie over de-minimisovereenkomsten, zelfs indien rekening 
wordt gehouden met een eventueel cumulatief afschermingseffect. Daarom concludeerde 
het Hof dat, aangezien de geldigheid van de overeenkomst van 1993 niet in het gedrang 
was, de vraag naar de nietigheid van de overeenkomst, verboden door artikel 81, lid 1, 
van het EG-Verdrag, zonder voorwerp was. 

2. SABAM / Productions & Marketing (P&M): arrest van het Hof van beroep te Brussel 
van 3 november 2005 

De organisator van muziekevenementen P&M had bij de Brusselse handelsrechtbank een 
zaak aangespannen tegen SABAM, een onderneming voor collectief beheer van 
auteursrechten die een feitelijk monopolie geniet voor de toekenning van 
auteursrechtlicenties voor muziekopvoeringen en concerten. SABAM had geweigerd 
P&M het statuut van "grote organisator" toe te kennen, waardoor P&M een korting tot 
50% op de royalty's had kunnen krijgen. Volgens P&M had SABAM zich schuldig 
gemaakt aan misbruik van een machtspositie door de toekenning van het statuut van 
"grote organisator" onder meer afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat P&M 
minstens al drie jaar actief was. Zo zou SABAM zonder reden gevestigde ondernemingen 
hebben bevoordeeld ten nadele van nieuwkomers op de markt. 

De verwijzende rechter stelde aan het Brusselse Hof van beroep de prejudiciële vraag of 
het optreden van SABAM misbruik van een machtspositie vormde. 

Allereerst verdedigde het Hof van beroep de toepassing van het communautaire 
mededingingsrecht in deze zaak. Aangezien SABAM de enige speler op de Belgische 
markt is die de noodzakelijke vergunningen voor de organisatie van muziekopvoeringen 
kan afgeven, kunnen de gedifferentieerde tarieven (op basis van onder meer de 
anciënniteit) die zij toepast ten aanzien van organisatoren van opvoeringen, de toegang 
tot de Belgische markt voor de organisatie van vertoningen voor concurrenten uit andere 
lidstaten bemoeilijken. Volgens het Hof was bij de tariefstructuur van SABAM sprake 
van misbruik omdat ten aanzien van organisatoren van opvoeringen ongelijke 
voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties worden toegepast. 

Het Hof oordeelde dat SABAM de gedifferentieerde tarieven niet met economische 
argumenten als het activiteitenvolume of schaalvoordelen kon rechtvaardigen. Bovendien 
achtte het Hof het verschil tussen het tarief voor grote organisatoren en het basistarief 
kennelijk buitensporig, aangezien het om een verdubbeling ging. 

3. Wallonie Expo (WEX) / Febiac: arrest van het Hof van beroep van Brussel van 10 
november 2005 

Febiac is de branchevereniging van alle Belgische producenten en invoerders van auto's 
en bedrijfsvoertuigen. Zij organiseert om de twee jaar een salon (beurs) voor 
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bedrijfsvoertuigen. Voor het salon 2005 voerde Febiac een niet-concurrentiebeding in 
waarbij het deelnemers werd verboden in de zes maanden vóór de opening van het 
Febiac-salon deel te nemen aan vergelijkbare initiatieven in België. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kortgeding, had aan het 
Brusselse Hof van beroep de prejudiciële vraag gesteld of een dergelijk niet-
concurrentiebeding rechtmatig was. In hun schriftelijke opmerkingen hebben de Raad 
voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers, evenals de Europese Commissie die 
het Hof een advies gaf, aangegeven dat er sprake was van beïnvloeding van de handel 
tussen lidstaten. De betrokken producten zijn immers grotendeels importgoederen en de 
deelnemers aan het salon zijn goed voor bijna de volledige import en verkopen van de 
betrokken producten in België. Bijgevolg kan het verbod om in België deel te nemen aan 
andere beurzen een impact hebben op het handelsverkeer tussen lidstaten. 

Het Hof van beroep te Brussel oordeelde dat dit Febiac-reglement niet strijdig was met 
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, omdat de voorwaarde van de merkbare beperking 
van de mededinging niet was vervuld. Volgens het Hof stond niet vast dat de effecten 
van het tot zes maanden beperkte verbodsbeding de mogelijkheden voor een organisator 
om doeltreffend met Febiac te concurreren, door een voldoende aantal exposanten en 
bezoekers aan te trekken, op merkbare wijze zouden beperken. Daarom viel het 
reglement van Febiac voor het salon 2005 niet onder het verbod van artikel 81, lid 1, van 
het EG-Verdrag. 

Vervolgens heeft het Hof de rechtmatigheid van het reglement onderzocht in het licht van 
artikel 82 van het EG-Verdrag. Het Hof stelde vast dat Febiac een feitelijk monopolie 
heeft op de markt voor het aanbieden van diensten verbonden met de organisatie van 
salons voor bedrijfsvoertuigen in België - en dus op een wezenlijk gedeelte van de 
gemeenschappelijke markt. Het door Febiac opgelegde verbod op deelname aan andere 
manifestaties is een hinderpaal voor alle concurrentie gedurende een periode van zes 
maanden en kan de marktstructuur beïnvloeden. Dit verbod is, volgens het Hof, niet 
verantwoord noch evenredig. 

De conclusie luidde dat het reglement van Febiac voor haar salon 2005 rechtmatig is en 
dus niet kan worden verboden op grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Maar 
aangezien Febiac een onderneming met een dominante positie is, kon zij het 
verbodsbeding uit haar reglement voor het salon 2005 niet opleggen, omdat er sprake is 
van misbruik. 

4. Kristel Cools / Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: arrest van het Hof van beroep te 
Brussel - 25 januari 2005 

Bij arrest van 25 januari 2005 heeft het Hof van Beroep een prejudiciële vraag van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen beantwoord, betreffende een aanvullende 
verzekering tegen een orthodontische behandeling, die de Christelijke Mutualiteit 
Antwerpen (CM Antwerpen) gedurende een aantal maanden aan haar leden had 
aangeboden. Het ging om een terugbetaling voor zo'n behandeling indien de behandeling 
werd uitgevoerd door een tandarts die aan bepaalde kwalificaties beantwoordde, zoals 
een specifieke opleiding inzake orthodontie of een minimum praktijkervaring in dat 
deelgebied van de tandheelkunde. 

Mevrouw Kristel Cools was een tandarts die niet aan die kwalificaties beantwoordde, en 
die voor de rechtbank van CM Antwerpen de vergoeding vorderde van de schade die zij 
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voorhield te hebben geleden door het mislopen van patiënten die zich voor de 
terugbetaalbare orthodontische behandelingen tot andere, in de ogen van CM Antwerpen 
wel gekwalificeerde tandartsen, zouden hebben gewend. 

Het Hof heeft zich in zijn uitspraak beperkt tot een negatief antwoord op de vraag of 
CM Antwerpen bij het verstrekken van deze dienst als een onderneming in de zin van de 
wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, 
gecoördineerd op 1 juli 1999. Aangezien deze kwalificatie een vereiste is voor de 
toepassing van de artikelen 2 en 3 van deze wet, diende het Hof de geoorloofdheid van de 
mededingingspraktijk niet verder te onderzoeken. 

Cruciaal in de motivering van het Hof is dat die prestatie de verplichte uitvoering was 
van de bedoeling van de wetgever om ziekenfondsen als socialezekerheidsinstellingen te 
verplichten tegemoetkomingen (vergoedingen) aan te bieden die commerciële 
verzekeraars niet of onvoldoende zouden aanbieden. Aldus vertoonde de 
tegemoetkoming orthodontie volgens het Hof de kenmerken van de prestaties in het 
kader van het socialezekerheidsstelsel. 

De Raad voor de Mededinging had in zijn schriftelijke opmerkingen voor het Hof als 
standpunt ingenomen dat CM Antwerpen bij het verstrekken van de tegemoetkoming 
orthodontie wel als onderneming was opgetreden, met verwijzing naar de beslissing van 
de voorzitter van de Raad, zitting houdende inzake voorlopige maatregelen, nr. 2001-
V/M-02 van 10 januari 2001 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 2001, blz. 14852). 

Denemarken 

Arrest van het Hooggerechtshof (Højesteret) van 20 april 2005 (UfR 2005.2171H) - 
GT Linien A/S / DSB en Scanlines A/S. 

Het arrest betreft onder meer misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 82. 
Danske Statsbaner (DSB) is een openbaar spoorweg- en veerdienstmaatschappij. DSB is 
eigenaar van de haven van Gedser en biedt een veerdienst naar Duitsland aan. Als 
eigenaar van de haven eiste DSB havenrechten van een andere veerdienstmaatschappij 
(GT Linien) die voor veerdiensten ook van de haven van Gedser gebruikmaakte. Het 
Hooggerechtshof is tot de bevinding gekomen dat DSB een machtspositie bezat op de 
markt voor havendiensten in verband met veerdiensten tussen Denemarken en Duitsland 
op de Oostzee. Het Hooggerechtshof verklaarde dat DSB haar machtspositie misbruikte 
door van GT Linien havenrechten te eisen, zonder dat zij of de Deutsche Bundesbahn 
dergelijke rechten hoefde te betalen. Dit was een misbruik in de zin van artikel 82, lid 2, 
onder c), van het EG-Verdrag. Omdat de havenrechten niet aan de klanten van GT Linien 
werden doorberekend, eiste het Hooggerechtshof dat DSB aan GT Linien 
schadevergoeding betaalde. 

Duitsland 
Hierna volgt een overzicht van de arresten van Duitse burgerlijke rechtbanken waarin het 
Gemeenschapsrecht werd toegepast en waarvan de Bondsregering in kennis is gesteld. 

(Gebruikte afkortingen: OLG = Oberlandesgericht; LG = Landgericht, en BGH = 
Bundesgerichtshof) 
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Rechtbank Datum 
arrest 

Onderwerp 

OLG München 
U (K) 3447/04 

20.1.2005 Opzegging dealerovereenkomst na vankrachtwording van 
Verordening (EG) nr. 1400/2002 
(motorvoertuigendistributie), die op de desbetreffende 
contractclausule van toepassing is 

Gronden: art. 81, lid 1, EG; Verordening (EG) nr. 
1400/2002 

LG Bremen 12 
O 442/02 

3.2.2005 Omdat verweerder geen marktdominantie heeft, geen recht 
op schadevergoeding wegens weigeren toegang tot 
Bremerhaven voor levering stuwadoorsdiensten door eiser 

(art. 33 en 19, lid 4, punt 4, van het Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB); art. 82 EG) 

OLG Stuttgart 2 
U 84/04 

17.2.2005 Geen misbruik door verweerder van geïnde netheffingen en 
metervergoedingen. Aanname goede sectorale praktijk in de 
zin van art. 6, lid 1, van het Gesetz über die Elektrizitäts- 
und Gasversorgung (EnWG) bij de berekening van de 
netheffingen volgens VV Strom II Plus; toestemming 
vergoedingen overeenkomstig art. 12 Bundestarifordnung 
Elektrizität (BTOElt); art. 6, lid 1 EnWG; art. 19 en 20 
GWB, art. 315 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), art. 81 EG 

BGH KZR 
28/03 

22.2.2005 Geen verplichting tot schadevergoeding voor klager wegens 
overtreding verkoopsdoelstelling in serviceovereenkomst; 
nietigheid overeengekomen verkoopsdoelstelling omdat die 
effect heeft van afnameverplichting 

(art. 81 EG; art. 4, lid 1, punt 3, Verordening (EG) nr. 
1475/95) 

LG Keulen 85 
O 75/04 

8.3.2005 Recht op terugbetaling premies betaald in kader van 
klantenprogramma onderneming; gronden: onderliggende 
contractuele regelingen geldig volgens mededingingsrecht 

(art. 81 EG) 

LG München I 
27 O 899/04 

1.4.2005 Recht op betaling volgens huur- en bierleveringscontract; 
gronden: onderliggende contractuele regelingen geldig 
volgens mededingingsrecht 

(art. 17, 19, 20 GWB; art. 81, 82 EG) 

OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.4.2005 Afwijzing verzoek eiseres om het schorsende effect van 
bezwaren tegen een besluit van het Bundeskartellamt te 
herstellen; formeel, procedureel noch materieelrechterlijk is 
er gerede twijfel ten aanzien van de rechtmatigheid van het 
bestreden besluit. Afweging strijdige belangen 
rechtvaardigde onmiddellijke tenuitvoerlegging. 
Onmiddellijke tenuitvoerlegging berokkent eiseres geen 
oneerlijke schade 

LG Keulen 28 13.4.2005 Aanspraak terugbetaling bonussen wegens doorlevering van 
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Rechtbank Datum 
arrest 

Onderwerp 

O (Kart) 647/04 door verweerder verworven voertuigen 

(Art. 81 EG) 

LG Mannheim 
22 O 74/04 
Kart. 

29.4.2005 Geen aanspraak op schadevergoeding door verweerder (bij 
wijze van subrogatie) wegens deelneming verweerder aan 
prijskartel Europese papierproducenten 

(art. 823, lid 2, BGB; art. 81 EG, art. 1, 33 GWB) 

OLG 
Düsseldorf VI-
2 Kart 12/04 
(V) 

10.6.2005 Nietigverklaring verbodsbesluit Bundeskartellamt van 17 
juni 2004 tegen MKB-kartel distributie voorgespannen 
beton; merkbare beïnvloeding interstatelijke handel niet vast 
te stellen 

BGH KZR 
26/04 

28.6.2005 Nietigverklaring uitspraak van de beroepsrechter: de 
groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen regelt 
alleen de vrijstelling van het verbod van art. 81 EG; 
civielrechtelijk afdwingbare gedragsnormen zijn daaruit niet 
af te leiden 

(art. 33, art. 20, leden 1 en 2, GWB; Verordening (EG) nr. 
1475/95; art. 81 EG) 

OLG 
Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Betalingsaanspraak op grond van diverse 
verwerkingsovereenkomsten voor oudglas; zelfs indien de 
overeengekomen miminumafnameverplichting van 
verweerder in strijd is met het mededingingsrecht, laat dat 
de geldigheid van de prijsovereenkomst onverlet 

(Art. 81, leden 1 en 2, EG; art. 139 BGB) 

BGH KZR 
14/04 

26.7.2005 Opschorting procedure; prejudiciële vraag aan het Europees 
Hof van Justitie (art. 234 EG) ter verduidelijking van een 
kwestie in verband met de groepsvrijstellingsverordening 
motorvoertuigen 

BGH KZR 
16/04 

26.7.2005 Opschorting procedure; prejudiciële vraag aan het Europees 
Hof van Justitie (art. 234 EG) ter verduidelijking van een 
kwestie in verband met de groepsvrijstellingsverordening 
motorvoertuigen 

LG Keulen 28 
O (Kart) 308/05 

3.8.2005 Verzoek in kortgeding in verband met toegang tot 
deelprestaties niet-ontvankelijk, daar arbitrageprocedure 
volgens art. 31 Postgesetz (PostG) voorrang heeft 

(art. 20, 33 GWB; art. 82 EG; art 31 PostG) 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 11/05 (Kart) 

28.9.2005 Geen recht op activering SIM-kaarten door verweerder; 
blokkering geoorloofd omdat eiser de SIM-kaarten, in strijd 
met het contract, in samenhang met een GSM-gateway 
gebruikt zodat andere ondernemingen hun 
telefoonverbindingen kunnen afgeven op het mobiele net 
van eiser; geen recht op gebruik van SIM-kaarten voor 
zakelijke telecomdiensten 
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Rechtbank Datum 
arrest 

Onderwerp 

(art. 19, 20 GWB, art. 82 EG; art. 1 Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG)) 

LG Dortmund 
13 O 135/05 
(Kart) 

18.10.2005 Recht op naleving exclusieveleveringsovereenkomst 

(art. 1 GWB; art. 81 EG) 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Onrechtmatigheid van door verweerder in 
exploitatiecontracten voor tankstations gebruikte clausules  

(art. 16, lid 2, GWB; art. 307 BGB; art. 89b HGB; art. 81 
EG) 

Spanje 
In 2005 werden de Commissie, overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) 
nr. 1/2003, tien arresten meegedeeld waarin de artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag 
zijn toegepast. 

Negen van deze arresten betroffen gerechtelijke procedures tussen oliemaatschappijen en 
tankstations. De kwesties die in deze procedures aan bod kwamen, waren alle 
gelijklopend en gingen vooral over de vraag van de eventuele ongeldigheid van de 
leveringsovereenkomsten en hun mogelijke nietigheid. 

In vijf van deze procedures ging het om een beroep dat was ingesteld tegen vonnissen 
van lagere rechtbanken. De rechtbank van eerste aanleg is ofwel een Juzgado de lo 
Mercantil of een Juzgado de Primera Instancia, terwijl de rechter in tweede aanleg de 
Audiencia Provincial is. 

Arrest nr. 42/05 van 31 januari 2005 van de Audiencia Provincial te Madrid, Afdeling 
nr. 9. Partijen: Melón SA & Zarza SL / Repsol SA 

In het oorspronkelijke arrest werd de klacht van de tankstations Melón SA en Zarza SL 
afgewezen. De tankstations stelden beroep in, maar de Audiencia Provincial bevestigde 
de uitspraak van de lagere rechter dat de betrokken contracten concessieovereenkomsten 
waren – en dus echte agentuurovereenkomsten. 

Arrest nr. 14/05 van 22 maart 2005 van de Juzgado de lo Mercantil nr. 2 te Madrid. 
Partijen: (vertrouwelijk) 

Een tankstation stelde een procedure in tegen een petroleummaatschappij voor beweerde 
vaststelling van eindprijzen voor klanten en eiste schadevergoeding. De rechter wees alle 
eisen af. Hij oordeelde dat het contract een oneigenlijke agentuurovereenkomst was in de 
zin van de richtsnoeren inzake verticale beperkingen (bekendmaking van de Commissie 
van 13 oktober 2000). Daarnaast sprak de rechter zich uit tegen het bestaan van 
prijsafspraken omdat de petroleummaatschappij maximumprijzen vaststelde en het aan 
het tankstation overliet om de eindprijzen te verlagen door in zijn marges te snijden - ten 
voordele van klanten. Ook fiscale argumenten van de eiser in verband met deze kwestie 
werden afgewezen. 
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Arrest nr. 45/05 van 15 april 2005 van de Juzgado de lo Mercantil nr. 5 te Madrid. 
Partijen: Aloyas SL / Repsol SA 

Een tankstation bracht een zaak voor deze bijzondere rechtbank van eerste aanleg, in 
verband met de mogelijke ongeldigheid van een leveringscontract, de nietigheid ervan en 
eiste schadevergoeding. Na onderzoek van het contract en de spreiding van zakelijke, 
financiële en productrisico's oordeelde de rechter dat de contracten niet als 
agentuurovereenkomsten konden worden beschouwd, doch eerder als 
wederverkoopovereenkomsten. Ten tweede sprak hij zich uit tegen de stelling dat er 
sprake zou zijn van vaststelling van consumentenprijzen door de petroleummaatschappij. 
De rechter oordeelde dat de bewuste exlcusievedistributieclausule niet onder de 
toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen viel en dat zij - door artikel 81 van het 
EG-Verdrag verboden - concurrentieverstorende effecten had. De nietigheid van de 
exclusiviteitsclausule deed de rechter besluiten tot de nietigheid van het volledige 
contract. Er werd geen schadevergoeding toegekend. 

Arrest nr. 368/05 van 5 juli 2005 van de Audiencia Provincial te Madrid, Afdeling nr. 21. 
Partijen: Rutamur SA / Repsol SA 

Dit beroep maakt deel uit van de gewone procedure die de eisers voor de Juzgado de 
Primera Instancia van Madrid nr. 26 hebben ingesteld. In het eerste arrest werd de eis van 
tankstation Rutamur SA om de contracten voor de periode vanaf 1993 als 
wederverkoopovereenkomsten aan te merken en schadevergoeding te ontvangen voor het 
inkomstenverlies in die periode, afgewezen. De Audiencia bevestigde de uitspraak van de 
rechter in eerste aanleg en oordeelde dat het contract geen wederverkoopovereekomst 
was doch eerder een echte agentuurovereenkomst waarop het verbod van artikel 81, lid 1, 
van het EG-Verdrag niet van toepassing is (daarom was de toepasselijkheid van de 
groepsvrijstellingsverordening niet in het geding). De beide partijen werden samen 
veroordeeld in de kosten. 

Arrest nr. 180/05 van 29 juli 2005 van de Juzgado de Primera Instancia nr. 3 te Madrid. 
Partijen: LV Tobar e Hijos SL / Cepsa Estaciones de Servicio SA 

De rechter verklaarde de eis van een exploitant van een tankstation ontvankelijk en 
oordeelde dat deze exploitant een wederverkoper van olieproducten is en dat het contract 
met de petroleummaatschappij, volgens de groepsvrijstellingsverordeningen Verordening 
(EEG) nr. 1984/1983 en Verordening (EG) nr. 2790/1999, geheel nietig is. Bij de 
uitspraak nam de rechter drie aspecten in aanmerking. Allereerst is het contract, juridisch 
gesproken, een wederverkoopovereenkomst in plaats van een echte 
agentuurovereenkomst, omdat de eiser het financiële risico draagt. Ten tweede komt de 
betrokken overeenkomst niet in aanmerking voor de groepsvrijstellingsverordeningen, 
gelet op de beperking van de verticale prijsbinding en de door de petroleummaatschappij 
vastgestelde winstmarges. Ten derde is de looptijd van het betrokken contract langer dan 
het maximum dat in artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 1984/1983 is 
bepaald. Ten slotte ging het arrest ook over de nakoming van de betalingsverplichtingen 
die gelijkliepen met vergelijkbare contracten. 

Arrest nr. 191/05 van 3 oktober 2005 van de Audiencia Provincial te Albacete, Afdeling 
nr. 2. Partijen: Conrado Quilez Alejo / Compañía Logística de Hidrocarburos SA en 
CEPSA Estaciones de Servicio SA 

Ook deze zaak gaat over het juridische kwalificatie van het contract tussen een exploitant 
van een tankstation en distributeurs van motorbrandstof. In deze zaak oordeelde de 
rechter dat de partijen de wil hadden een agentuurovereenkomst te sluiten. Voorts 
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worden in het arrest de criteria geschetst (financiële en investeringsrisico's) voor het 
beoordelen van de vraag of de detailhandelaar een agent is volgens de communautaire 
mededingingsregels (de richtsnoeren van de Europese Commissie). De rechter wees de 
eis het contract nietig te verklaren af en bevestigde het arrest van de lagere rechter. 

Arrest van 7 oktober 2005 van de Audiencia Provincial te Madrid, Afdeling nr. 8. 
Partijen: ID Infraestructuras y Desarrollo SL / Repsol SA 

De eiser (een exploitant van een tankstation) had een procedure ingesteld tegen Repsol en 
betoogde dat de juridische aard van hun contractuele relatie die is van een 
wederverkoopovereenkomst en dat bijgevolg artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening 
(EEG) nr. 1984/1983 (uitzondering op artikel 10) moet worden toegepast, zodat het 
contract nietig is op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag. De rechter liet zich leiden 
door de rechtspraak van het Hooggerechtshof over de detailhandelsverkoop van 
motorbrandstof (arresten van 2 juni 2000 en 20 juni 2001) en de richtsnoeren van de 
Commissie. De rechter kwam allereerst tot de bevinding dat ID Infraestructuras y 
Desarrollo een agent is en dat er geen eigendomsoverdracht van de producten is. 
Bovendien heeft de detailhandelaar de mogelijkheid de wederverkoopovereenkomst te 
vervangen door een agentuurovereenkomst, en heeft hij van dit recht geen 
gebruikgemaakt. Ten tweede moet artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 
1984/1983 worden toegepast als een uitzondering op de maximumtermijn van artikel 12, 
lid 1, onder c), omdat "de overeenkomst betrekking heeft op een tankstation dat de 
leverancier aan de wederverkoper heeft overgedragen op grond van een huur- of 
pachtovereenkomst of in het kader van een andere juridische of feitelijke 
gebruiksrelatie". Ten derde is niet aangetoond dat er sprake is van een netwerk van 
exclusieveleveringsovereenkomsten dat, volgens rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie (arrest-Dilimitis), kan leiden tot afscherming van de markt. Bijgevolg werd het 
beroep afgewezen en het vonnis in eerste aanleg bevestigd. 

Arrest nr. 103/05 of 19 oktober 2005 van de Juzgado de lo Mercantil nr. 4 te Madrid. 
Partijen: Inversiones Cobasa SL / BP Oil España SA 

In een vergelijkbare zaak oordeelde de rechter dat het contract, juridisch gesproken, geen 
wederverkoopovereenkomst, doch een agentuurovereenkomst is. Toch oordeelde hij ook 
dat er geen sprake was van een echte agentuurovereenkomst omdat de detailhandelaar 
een deel van het financiële risico draagt. De rechter verklaarde dat de aard en omvang 
van het leveranciersnetwerk in Spanje de interstatelijke handel niet ongunstig beïnvloedt, 
noch in een beperking van de mededinging resulteert. Voorts werd in het contract ook 
geen verticale prijsbinding opgelegd. Wat de looptijd van het contract betreft, oordeelde 
de rechter dat artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1984/1983 in deze zaak van 
toepassing was. De eis van de exploitant van het tankstation werd dan ook afgewezen. 

Arrest nr. 85/05 of 11 november 2005 van de Juzgado de lo Mercantil nr. 5 te Madrid. 
Partijen: Conduit Europe SA / Telefónica de España SAU 

Telefónica werd veroordeeld tot het betalen van 639 003 EUR schadevergoeding aan 
Conduit, wegens schending van de mededingingswetgeving (Spaanse wet tegen 
oneerlijke concurrentie, artikel 82 van het EG-Verdrag en andere nationale regelgeving). 
De rechter oordeelde dat Telefónica misbruik had gemaakt van haar machtspositie door 
Conduit onjuiste en onvolledige abonnee-informatie mee te delen. 

Dit is het eerste arrest waarin een Spaanse rechter schadevergoeding toekent voor een 
overtreding van de mededingingsregels in de telecommarkt, nadat de 
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telecomtoezichthouder, de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), die 
schending had vastgesteld. Het arrest volgt hiermee communautaire jurisprudentie 
(arrest-Courage). 

De betrokken gebeurtenissen dateren uit de periode dat de Spaanse markt voor abonnee-
informatiediensten daadwerkelijk werd opengesteld en 118-diensten werden 
geïntroduceerd. Telefónica diende correcte abonnee-informatie mee te delen aan 
concurrenten zodat eerlijke concurrentie mogelijk was. In 2003 verklaarde CMT echter 
dat, na klachten van Conduit, was gebleken dat Telefónica deze verplichtingen had 
geschonden. 

Dit arrest bevestigt dat Telefónica onjuiste en onvolledige abonnee-informatie had 
gegeven, waardoor de nieuwkomer een concurrentienadeel leed en hogere kosten moest 
maken door het inkopen van alternatieve gegevens en het opschonen van de gegevens. 
De rechter veroordeelde Telefónica tot betaling van deze kosten en de gerechtskosten. 

Arrest van 19 November 2005 van de Audiencia Provincial of Madrid, Afdeling nr. 11. 
Partijen: Multipetróleos SL / Cepsa Estaciones de Servicio SA 

De zaak van dit tankstation tegen Cepsa is vergelijkbaar met de andere hiervoor 
besproken zaken. De rechter oordeelde dat hij bevoegd was deze zaak te behandelen, 
daar waar de rechter in eerste aanleg zich onbevoegd had verklaard. De grond van de 
zaak was de aard van het contract. Ook al zijn er tegenstrijdige arresten van de 
verschillende afdelingen van deze Audiencia Provincial, toch werd het contract geacht 
een agentuur- en exclusieveleveringsovereenkomst te zijn (geen financiële risico's, geen 
eigendomsoverdracht van de producten, mogelijkheid over te schakelen naar een 
wederverkoopovereenkomst). Op dit soort overeenkomsten kan Verordening (EEG) nr. 
1984/1983 niet worden toegepast. Bijgevolg werd de eis afgewezen. 

Frankrijk  

Bevelen (een inbreuk stop te zetten, een contractuele verplichting na te leven) 

Hof van cassatie, 28 juni 2005, Daimler Chrysler France 
Deze zaak betrof een weigering om, in het kader van de nieuwe verordening 
motorvoertuigendistributie Verordening (EG) nr. 1400/2002, te leveren aan een dealer 
van wie het contract was afgelopen na de opzegging ervan onder de vorige verordening 
(Verordening (EG) nr. 1475/95). 

Het Hof van beroep te Dijon gelastte, onder dwangsom, de betrokken dealer als erkend 
reparateur te erkennen. De rechter was van oordeel dat de weigering van de 
automobielproducent te leveren aan een kandidaat die aan de voorwaarden voldoet, een 
discriminerend besluit is dat in strijd is met de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 
1400/2002. 

Het Hof van cassatie bevestigt de analyse van het Hof van beroep, maar is van oordeel 
dat het Hof van beroep niet de opportuniteit van het keuzecriterium van de 
automobielproducent kon beoordelen. Daarom vernietigt het Hof van Cassatie het arrest 
op dit punt en verwijst het de zaak naar het Hof van beroep te Parijs. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
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_033_fr.pdf
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Nietigverklaringen 

Tribunal de Grande Instance te Straatsburg, 3 februari 2005, SA Brasseries 
Kronenbourg 

Brasseries Kronenbourg had een bierleveringscontract met café Le Victor Hugo 
opgezegd, omdat het café de overeenkomst niet had nageleefd. 

Het Tribunal de Grande Instance te Straatsburg oordeelde dat de overeenkomst onder de 
voorwaarden van de groepsvrijstellingsverordening Verordening (EG) nr. 2790/1999 valt 
indien het marktaandeel van Brasseries Kronenbourg niet meer dan 30% van de relevante 
markt bedraagt, ook al worden de af te nemen volumes bier contractueel buitensporig 
geacht. 

Het Tribunal verklaart dat, in de aanname dat Brasseries Kronenbourg door haar 
marktaandeel niet automatisch voor de groepsvrijstelling in aanmerking zou komen, het 
aan café Le Victor Hugo staat om aan te tonen dat de overeenkomst niet aan de 
vrijstellingsvoorwaarden voldoet. Het Tribunal oordeelt dat het verzoek van café Le 
Victor Hugo tot nietigverklaring van de overeenkomst bij gebreke van bewijzen moet 
worden afgewezen. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 2 maart 2005, sarl Kitch Moto / Suzuki France 

Kitch Moto had gevraagd de opzegging van haar exclusieve-dealersovereenkomst met 
Suzuki als brutaal misbruik te veroordelen. Daartoe had Kitch Moto beroep ingesteld bij 
de Parijse handelsrechter, zich beroepend op de groepsvrijstellingsverordening, 
Verordening (EG) nr. 2790/1999 van 22 december 1999 betreffende de toepassing van 
artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten. Zij verzocht het 
Hof artikel 2 van de dealersovereenkomst nietig te verklaren, omdat daarmee inbreuk zou 
zijn gemaakt op de groepsvrijstellingsverordening, die in artikel 4, onder b), territoriale 
beperkingen onder bepaalde voorwaarden verbiedt. De onderneming betoogde dat enkel 
de actieve verkopen buiten het netwerk mogen worden verboden. Het Hof van beroep 
wees deze eis af omdat de lokalisatieclausule in de dealerovereenkomst niet strijdig is 
met artikel 4, onder c), van de groepsvrijstellingsverordening, dat de leverancier de 
mogelijkheid biedt "een lid van het stelsel te verbieden vanuit een niet-erkende plaats van 
vestiging werkzaam te zijn". 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 12 april 2005, Ténor 
In zijn besluit nr. 04-D-48 van 14 oktober 2004 had de Conseil de la concurrence 
geoordeeld dat France Télécom en SFR inbreuk hadden gemaakt op artikel 82 van het 
EG-Verdrag door tarieven te berekenen die nieuwkomers op de markt voor vaste 
telefonie beletten om - via interconnectie naar de mobiele netten van de beide 
operatoren - een concurrerend "vast naar mobiel"-aanbod te doen zonder daarbij verlies 
te lijden. Volgens de Conseil hadden dergelijke praktijken tot gevolg dat de toetreding 
van nieuwkomers op deze markt werd afgeremd op een moment dat zij, behalve 
interconnectie op het net van France Télécom en SFR, nog geen andere technische 
oplossing hadden om op de markt te komen. Het Hof van beroep vernietigde dit besluit 

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_063_fr.pdf
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en oordeelde dat niet vast staat dat France Télécom en SFR inbreuk hebben gemaakt op 
artikel 82 van het EG-Verdrag. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 12 april 2005, Beroep Export Press tegen besluit 04-D-45 van 
de Conseil de la concurrence van 16 september 2004 
Een wet van 2 april 1947 betreffende de status van groeperings- en 
distributieondernemingen van kranten en tijdschriften behoudt de losse verkoop in de 
overzeese departementen (DOM) voor aan uitgevers en persdistributeurs. 

De Conseil de la concurrence had de klacht van Export Press tegen de 
uitsluitingspraktijken van NMPP, dat een machtspositie op de markt had, afgewezen 
omdat Export Press geen persdistributeur of uitgever was en geen belang had een zaak 
aan te spannen. 

In de beroepsprocedure voerde Export Press aan dat de wet van 1947 strijdig was met de 
artikelen 82 en 86 van het EG-Verdrag. Het Hof bevestigt het besluit van de Conseil en 
oordeelt dat er geen aanwijzingen waren dat de status van persondernemingen als 
omschreven door de wet van 1947 op zich strijdig zou zijn met de artikelen 82 en 86 van 
het EG-Verdrag. Export Press kon dit middel dan ook niet gebruiken. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 8 juni 2005, SA LCJ Diffusion / SA La Roche Posay en SNC 
Cosmétique Active France 

La Roche Posay produceert huidverzorgingsproducten die zij verkoopt via een selectief 
distributienetwerk, in Frankrijk via Cosmétique Active France. In eerste aanleg werd LCJ 
Diffusion, dat niet bij dat netwerk is aangesloten, veroordeeld tot stopzetting van de 
verkoop van de producten van La Roche Posay. LCJ Diffusion verzocht het Hof van 
beroep vast te stellen dat La Roche Posay niet op grond van artikel 81, lid 3, van het EG-
Verdrag ontheffing kan krijgen. Volgens het Hof bevatten de betrokken contracten geen 
clausule die is verboden door artikel 4 van groepsvrijstellingsverordening 
Verordening (EG) nr. 2790/1999 en het enkele feit dat de drempel van 30% marktaandeel 
- op een markt die trouwens niet de relevante markt is - is overschreden, impliceert nog 
niet dat de groepsvrijstelling niet van toepassing is. Het Hof heeft het vonnis bevestigd. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 

Hof van cassatie, 12 juli 2005, SPEA 

Volgens het Syndicat des professionnels européens de l'automobile (SPEA) hadden 
Renault en haar dealersnet zich schuldig gemaakt aan kartelpraktijken met als doel 
parallelimport van auto's te beperken. Daartoe werd gebruikgemaakt van verkoopsteun 
aan dealers die te lijden hebben van agenten en onafhankelijke wederverkopers in het 
buitenland. Ook gold er binnen het net een verbod om kortingen te geven op bepaalde 
modellen. 

Het Hof van beroep bevestigde de door Conseil de la concurrence in zijn besluit 03-D-66 
gemaakte analyse. Het is van oordeel dat de steun aan dealers kon worden vrijgesteld op 

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_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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grond van de groepsvrijstellingsverordening Verordening (EG) nr. 1475/95 van 28 juni 
1995 (groepsvrijstelling voor groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake 
motorvoertuigen) omdat deze steun niet tot doel had de zakelijke vrijheid van dealers, 
distributeurs buiten het net en eindgebruikers te beperken, maar dat de steun juist gunstig 
uitwerkte voor de mededinging doordat een dicht net en de kwaliteit van de service in 
stand konden worden gehouden en doordat een en ander tot een aanzienlijke prijsdaling 
leidde. 

Het Hof van beroep merkte overigens ook op dat niet was aangetoond dat er tussen de 
automobielproducent en zijn dealers een wilsovereenstemming was om het toekennen 
van kortingen op bepaalde modellen te verbieden. Het Hof van cassatie bevestigde het 
arrest van het Hof van beroep. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
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 

Hof van beroep te Parijs, 21 september 2005, Socovi / Jean Louis David France 

Volgens Socovi diende Jean-Louis David aan te tonen dat de erkenningsclausule in de 
franchiseovereenkomst die beide ondernemingen hadden gesloten, rechtmatig was uit 
hoofde van artikel 81 van het EG-Verdrag, om het Hof van beroep deze clausule als 
misbruik te doen veroordelen. Het Hof oordeelde dat niet vast staat dat het 
franchisenetwerk van Jean-Louis David de intracommunautaire handel ongunstig kan 
beïnvloeden en dat de betrokken clausule geen hardcore mededingingsbeperking is die 
door de groepsvrijstellingsverordeningen, Verordeningen (EEG) nr. 4082/88 en (EG) nr. 
2790/1999 is verboden.  

Het Hof van beroep te Parijs bevestigde het vonnis van de handelsrechtbank te Parijs van 
23 mei 2003. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 

Procedurekwesties (bewijslast, bevoegdheidskwesties enz.) 

Hof van beroep te Parijs, 26 januari 2005 en 16 februari 2005, Volkswagen 

Claude Petit en Raphaël Petit, twee Volkswagendealers, verweten Volkswagen France 
dat zij hen niet had geholpen het hoofd te bieden aan concurrentie van Belgische 
Volkwagendealers, die voor aanzienlijke parallelimport verantwoordelijk waren. 

Het Hof wijst er op dat de ondersteunende of flankerende maatregelen die een leverancier 
aan de leden van zijn netwerk kan aanbieden, op zich geen onrechtmatige praktijk in de 
zin van artikel 81 van het EG-Verdrag zijn. Naar het oordeel van het Hof blijkt dus niet 
dat Volkswagen France verplicht was de verschillen te compenseren tussen de prijzen die 
binnen haar eigen netwerk worden berekend, en de prijzen van distributeurs die in andere 
lidstaten zijn gevestigd. Het Hof heeft de eis van Claude Petit et Raphaël Petit dan ook 
afgewezen. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_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
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_020_fr.pdf
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Tribunal de Grande Instance te Straatsburg, 4 februari 2005, SA Brasseries 
Kronenbourg 

SA Brasseries Kronenbourg had het bierleveringscontract met SARL JBEG opgezegd. 
Deze laatste had het Tribunal gevraagd de uitspraak op te schorten en de Europese 
Commissie om advies te vragen of het contract verenigbaar was met artikel 81 van het 
EG-Verdrag. 

De eis van SARL JBEG werd afgewezen omdat artikel 6 van Verordening (EG) nr. 
1/2003 de nationale rechter in de lidstaten de bevoegdheid verleent artikel 81 van het 
EG-Verdrag toe te passen en verplicht ook de communautaire regels toe te passen 
wanneer zij het nationale recht inzake kartels of misbruik van een machtspositie 
toepassen. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 22 februari 2005, beroep JC Decaux SA tegen besluit nr. 04-D-
32 van de Conseil de la concurrence van 8 juli 2004 

De Conseil de la Concurrence had JC Decaux, op grond van artikel 82 van het EG-
Verdrag, een geldboete van 700 000 EUR opgelegd wegens misbruik van een 
machtspositie op de markt voor de levering van stadsmeubilair met reclame aan lokale 
overheden. Het Hof van beroep te Parijs verwerpt het door Decaux aangevoerde middel 
als zou de Conseil de grenzen van de vordering hebben overschreden door sancties op te 
leggen voor praktijken waarop de klacht niet zag. Het Hof oordeelde dat het vaste 
rechtspraak is dat de saisine in rem de Conseil machtigt kennis te nemen van alle feiten 
en praktijken op de getroffen markt waarop de klacht ziet, en dat zij de praktijken die bij 
dat onderzoek aan het licht komen, moet onderzoeken, daar zij hetzelfde doel of dezelfde 
strekking hebben als die waartegen bij de Conseil klacht werd ingesteld, ook al gaat het 
om praktijken die na de klacht zijn blijven doorgaan. Het Hof bevestigde het besluit van 
de Conseil. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 24 mei 2005, Digitechnic 

Bij het Hof van beroep te Parijs was beroep ingesteld tegen de seponering door de 
Conseil de la concurrence (04-D-76) van een klacht van pc-bouwer Digitechnic tegen 
Microsoft, een onderneming met een machtspositie op de markt voor operatingsystems 
voor pc's en die voor software voor kantoortoepassingen. De Conseil was van oordeel dat 
de beweerde praktijken van weigering van octrooilicenties en prijsdiscriminatie niet 
waren aangetoond, dat Digitechnic niet werd belet haar activiteiten als pc-bouwer uit te 
oefenen en dat prijsdiscriminatie door objectieve gronden werd gerechtvaardigd. 

Het Hof van beroep was daarentegen van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat 
Microsoft haar machtspositie op beide betrokken markten heeft misbruikt door de 
toekenning van distributielicenties aan pc-bouwers uit te stellen en door hun prijzen op te 
leggen die niet in verhouding staan tot die welke zij andere producenten van uitrusting 
berekende. 

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_053_fr.pdf
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Het Hof heeft het besluit van de Conseil nietig verklaard en verwijst de zaak voor verder 
onderzoek opnieuw naar de Conseil. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 15 juni 2005, SA Automobile de Gap 

Automobile de Gap verwijt SA Automobiles Citroën in haar dealerovereenkomsten te 
hoge verkoopdoelstellingen te hebben vastgesteld. Door deze praktijk zag de 
onderneming zich verplicht het faillissement aan te vragen. 

Het Hof wijst er op dat Verordening (EEG) nr. 123/85 betreffende de toepassing van 
artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten 
inzake motorvoertuigen (in de op het tijdstip van de feiten geldende versie) bepaalde: "de 
verplichting van de dealer zich ervoor in te spannen binnen een bepaalde termijn in het 
contractgebied ten minste het aantal contractproducten af te zetten (…) [doet] geen 
afbreuk aan de toepassing van de artikelen 1, 2 en 3", tenzij de criteria die voor deze 
doelstellingen zijn vastgesteld niet op objectieve en niet-discriminerende wijze zijn 
vastgesteld. 

Het Hof oordeelde dat de methode die in deze zaak was vastgesteld, op concrete en 
objectieve wijze was gebaseerd op de prestaties van het merk op nationaal en regionaal 
niveau en op de in het verleden door de dealer behaalde resultaten. 

Het Hof van beroep te Parijs bevestigde het vonnis van de handelsrechtbank. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 

Hof van beroep te Parijs, 21 september 2005, Jean Louis David France 

Het Hof was van oordeel dat geenszins is aangetoond dat het franchisenetwerk van 
JL David France de intracommunautaire handel ongunstig kan beïnvloeden. Overigens 
blijkt niet dat de betrokken clausule, die een aan franchisecontracten eigen 
toepassingsbepaling intuitu personae is en die wil voorkomen dat het voordeel van 
knowhow en de geleverde bijstand rechtstreeks naar een concurrent gaat, geen hardcore 
mededingingsbeperking is die strijdig is met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 
2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van 
artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten, in casu 
franchiseovereenkomsten. 

Het Hof van beroep te Parijs bevestigt het vonnis van de handelsrechtbank te Parijs. 

Volledige tekst o.m. te vinden op: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 

Volledige lijst van arresten op grond van de artikelen 81 en/of 82 van het EG-Verdrag 

Arrest Artikel 
81 

Artikel 
82 

26.1.2005 en 16.2.2005 - Hof van beroep te Parijs:  
Volkswagen France / Bellevue Auto SA, Claude Petit & Raphaël Petit 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_036_fr.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
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3.2.2005 - Tribunal de Grande Instance te Straatsburg: 
Kronenbourg / café Le Victor Hugo sarl  x  

4.2.2005 - Tribunal de Grande Instance te Straatsburg: 
Kronenbourg / sarl JBEG x  

22.2.2005 - Hof van beroep te Parijs:  
Beroep JC Decaux SA: beroep afgewezen  x 

2.3.2005 - Hof van beroep te Parijs:  
SARL Kitch Moto / SA Suzuki France x  

12.4.2005 - Hof van beroep te Parijs: 
Beroep Export Press: beroep afgewezen  x 

12.4.2005 - Hof van beroep te Parijs:  
France Télécom en SFR / Ténor: beroep afgewezen  x 

24.5.2005 - Hof van beroep te Parijs: 
SARL Digitechnic / Microsoft (na nietigverklaring besluit Conseil de la 
Concurrence, uitspraak hangende in afwachting van verder onderzoek 
door de Conseil) 

 x 

8.6.2005 - Hof van beroep te Parijs:  
LCJ Diffusion SA / La Roche Posay SA en Cosmétique Active France 
SA 

x  

15.6.2005 - Hof van beroep te Parijs: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé / 
Automobiles Citroën SA: Beroep 

x  

28.6.2005 - Hof van cassatie:  
Garage Gremeau SA / Daimler Chrysler France SA x  

12.7.2005 - Hof van cassatie: 
SPEA-Syndicat des professionnels Européens de 
l'Automobile/Renault/Peugeot: Besluit Conseil de la Concurrence 
bevestigd 

x  

21.9.2005 - Hof van beroep te Parijs: 
Socovi Sarl Société de coiffure Vichyssoise / Jean-Louis David France 
SA 

x  

Nederland 
De Nederlandse rechters hebben het communautaire mededingingsrecht toegepast in de 
volgende arresten. Aangetekend zij hier dat de Nederlandse rechters de artikelen 81 en 82 
van het EG-Verdrag ook interpreteren wanneer zij de Nederlandse Mededingingswet 
toepassen, aangezien deze wet op het communautaire mededingingsrecht is gebaseerd. 
De rechtbank Rotterdam heeft in haar arresten bepaald dat een vergelijking met het 
communautaire recht alleen relevant is voor de toepassing van het materiële recht. 

1. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 24 maart 2005, zaken nrs. 04/694 en 04/695, Marketing 
Displays International Inc. tegen [VR] 

Deze zaak betreft de tenuitvoerlegging van drie Amerikaanse arbitrale vonnissen op 
grond van het Nederlandse Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering en het Verdrag van 
New York. De procedure is een hoger beroep tegen de beschikking van de 
voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage (zie Verslag over het 
mededingingsbeleid 2004, Marketing Displays International Inc / VR Van Raalte 
Reclame BV, 27 mei 2004, KG/RK 2002-979 en 2002-1617). Het hof verwees eerst naar 
het arrest-Eco Swiss (zaak C-126/97) waarin het Europees Hof van Justitie overwoog dat 
artikel 81 van het EG-Verdrag te beschouwen is als een bepaling van openbare orde. Het 
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Gerechtshof kan dus een arbitraal vonnis vernietigen op grond van strijd met nationale 
regels van openbare orde. Het Gerechtshof is het met de voorzieningenrechter eens dat de 
licentieovereenkomst strijdig is met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en weigerde de 
tenuitvoerlegging van de arbitrale vonnissen. Het Gerechtshof onderzocht niet of de 
licentieovereenkomst aan de criteria van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag voldeed, 
omdat het er van uit gaat dat Verordening (EG) nr. 1/2003 geen terugwerkende kracht 
heeft, in die zin dat de rechter geen ontheffing zou kunnen verlenen ten aanzien van een 
overeenkomst van vóór 1 mei 2004. 

2. Voorzieningenrechter Rechtbank Zwolle-Lelystad, 4 april 2005, zaak nr. 106345/KG 
ZA 05-92, Rijwielhandel [A] tegen Polar Electro Nederland BV (kortgeding) 

Deze zaak betreft de opzegging van een distributieovereenkomst door de leverancier 
Polar, omdat Distributeur A niet wilde instemmen met een wijziging van het 
distributiesysteem. Distributeur A eiste dat Polar haar producten zou blijven leveren 
volgens het voordien geldende systeem. Volgens distributeur A maakte Polar misbruik 
van haar (economische) machtspositie (artikel 24 van de Mededingingswet en artikel 82 
van het EG-Verdrag). Distributeur A betoogde ook dat, indien Polar een selectief 
distributiestelsel hanteert, dit onrechtmatig is omdat het niet voldoet aan de criteria van 
artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag of de groepsvrijstellingsverordening verticale 
beperkingen. Polar betwist dat zij een selectief distributiestelsel hanteert. Volgens haar 
hanteert zij een exclusief distributiestelsel. 

Allereerst wees de rechter erop dat het verbod van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag 
niet geldt voor overeenkomsten die de markt slechts in zeer beperkte mate beïnvloeden 
(cf. de-minimisbekendmaking van de Commissie). Ook in de Mededingingswet (artikel 
7, lid 1) is een drempelvrijstelling opgenomen (de 'bagatelregeling'). Deze is in deze zaak 
in ieder geval niet van toepassing. Vervolgens verwees de rechter naar de richtsnoeren 
verticale beperkingen van de Commissie. De rechter verklaarde dat Polar niets heeft 
gesteld omtrent de grootte van haar marktaandeel, zodat hij zich niet kon baseren op de 
30%-drempel van de groepsvrijstellingsverordening verticale beperkingen. Door Polar 
was ook niet gesteld dat haar distributeurs de producten slechts binnen een bepaald rayon 
mogen verkopen, terwijl een rayonindeling nu juist kenmerkend is voor een exclusief 
distributiestelsel. Volgens de rechter had Polar onvoldoende gemotiveerd dat zij een 
exclusief distributiestelsel opereert. De stellingen van Polar leken meer te tenderen in de 
richting van een selectief distributiestelsel. Omdat niet aannemelijk is dat het 
distributiestelsel van Polar voldoet aan de criteria van artikel 81, lid 3, van het EG-
Verdrag en artikel 6, lid 3, van de Mededingingswet, oordeelde de rechter dat het 
distributiesysteem van Polar strijdig is met communautaire en Nederlandse 
mededingingswetgeving. Aangezien Polar de opzegging van de distributieovereenkomst 
had gemotiveerd met een verwijzing naar het gewijzigde distributiestelsel en dit 
gewijzigde distributiestelsel voorshands strijdig moet worden geacht met de 
communautaire en Nederlandse mededingingswetgeving, werd de opzegging van de 
overeenkomst in strijd bevonden met het Nederlandse burgerlijke recht wat betreft het 
billijkheidsbeginsel. De rechter veroordeelde Polar tot levering van alle Polar-producten 
aan Distributeur A, totdat de tussen partijen bestaande overeenkomst rechtsgeldig is 
geëindigd. De rechter sprak zich niet uit over de vraag of Polar haar machtspositie had 
misbruikt. 



 
68 

3. Gerechtshof te Amsterdam, 23 juni 2005, zaak nr. 1974/04 KG, eiser [A] tegen 
Chevrolet Nederland BV (voorheen Daewoo Motor Benelux BV) (Hoger beroep 
kortgeding) 

In 2002 had Daewoo het dealercontract met eiser rechtmatig opgezegd. Daarop verzocht 
deze aan Daewoo om te worden aangesteld als Erkend Daewoo Reparateur. Daewoo had 
dit verzoek afgewezen omdat de zakelijke relatie tussen Daewoo en eiser zozeer was 
geschaad dat hij niet in aanmerking kwam om als erkend reparateur te worden 
aangesteld. In deze zaak stond de vraag centraal of uit Verordening (EG) nr. 1400/2002 
een verplichting voor Daewoo kan worden afgeleid om met eiser een Erkend Reparateur-
contract te sluiten. Het Gerechtshof was het met de Haarlemse voorzieningenrechter eens 
dat een dergelijke verplichting een contract te sluiten, niet uit Verordening (EG) nr. 
1400/2002 kan worden afgeleid (zie Verslag over het mededingingsbeleid 2004, zaak nr. 
103753 / KG ZA 04-347, eiser / Daewoo Motor Benelux BV). Het Gerechtshof bepaalde 
ook dat Verordening (EG) nr. 1400/2002 het de distributeur niet onmogelijk maakt het 
reparateurcontract te beëindigen. Daarom zou het volgens het Gerechtshof voor Daewoo 
mogelijk moeten zijn te weigeren een contract met eiser te sluiten op dezelfde gronden 
als waarop het mogelijk is een reparateurcontract te beëindigen. Omdat de zakelijke 
relatie tussen Daewoo en eiser zozeer was geschaad (eiser weigerde bijvoorbeeld 
tweemaal te betalen en weigerde ook overeengekomen ex-rentals terug te nemen), 
oordeelde het Gerechtshof dat Daewoo rechtmatig had geweigerd een contract met eiser 
te sluiten. 

4. Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 3 november 2005, zaak nr. 201038 KG ZA 
05-911, PCA Specialistenvereniging e.a. tegen Peugeot Nederland NV (kortgeding) 

Peugeot Nederland is de Nederlandse importeur van auto's van het merk Peugeot. Voor 
de distributie en voor onderhoud en reparatie heeft Peugeot een beperkt aantal 
distributeurs (dealers) en reparateurs geselecteerd en aangesteld. Ten behoeve van 
onderhoud en reparatie van Peugeots en daarin ingebouwde softwaresystemen hebben 
reparateurs technische informatie nodig in de vorm van diagnoseapparatuur. Deze 
apparatuur geeft Peugeot in twee verschillende versies uit: een volledig systeem (PPS) 
voor de door haar erkende dealers en reparateurs, en een beperkte versie van dat systeem 
(PPRI) voor onafhankelijke reparateurs. De PCA-dealers zijn onafhankelijke reparateurs 
die toegang tot het volledige systeem vorderen.  

In deze zaak stond de vraag centraal of Peugeot verplicht is onafhankelijke reparateurs 
dezelfde informatie te geven als erkende reparateurs. Allereerst voerde Peugeot aan dat 
een schending van de verplichting, vervat in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1400/2002, enkel tot gevolg kan hebben dat de vrijstelling niet meer geldt voor de 
overeenkomsten die Peugeot met de door haar erkende dealers en reparateurs heeft 
afgesloten. De rechter oordeelde evenwel dat Verordening (EG) nr. 1400/2002 een 
rechtstreekse werking heeft, hetgeen inhoudt dat Peugeot de in artikel 4, lid 2, van de 
verordening beschreven verplichtingen moet nakomen. 

Ten tweede betoogde Peugeot dat zij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1400/2002 niet heeft geschonden en verwijst zij daarbij naar overweging 26 bij de 
verordening. De rechter oordeelde dat het PPS- en het PPRI-systeem zijn aan te merken 
als knowhow in de zin van Verordening (EG) nr. 1400/2002. Peugeot heeft dan ook 
zonder een voldoende rechtvaardiging de toegang tot het volledige systeem (PPS) 
geweigerd aan de onafhankelijke reparateurs. Deze weigering toegang tot knowhow te 
verlenen is een vorm van misbruik als bedoeld in overweging 26 bij de verordening. 
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Volgens de rechter heeft Peugeot onrechtmatig gehandeld tegenover de PCA-dealers en 
moet zij hun, overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1400/2002, tot de 
noodzakelijke technische informatie toegang verlenen. 

5. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 december 2005, zaken nrs. AWB 04/237 
en 04/249 9500, Secon Group BV en G-Star International BV tegen Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) 

De NMa legde Secon een geldboete op wegens inbreuk op artikel 6 van de Nederlandse 
Mededingingswet (algemeen kartelverbod, gelijklopend met artikel 81 van het EG-
Verdrag). In haar algemene voorwaarden nam Secon bepalingen op die neerkomen op 
een doorleveringsverbod, en bepalingen inzake minimumadviesprijzen en adviesprijzen. 
In beroep had de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat Secons algemene voorwaarden 
inbreuk vormden op artikel 6 van de Mededingingswet. Het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven oordeelde in hoger beroep dat artikel 6 van de Mededingingswet niet was 
geschonden. 

Allereerst onderzocht het College of er wilsovereenstemming tussen Secon en haar 
afnemers bestond. Verwijzend naar de arresten-Sandoz en Adalat van het Europees Hof 
van Justitie oordeelde het College dat er sprake was van wilsovereenstemming tussen 
Secon en haar afnemers. Ten tweede onderzocht het College of er sprake was van een 
imperfect selectief distributiestelsel waardoor het doorleveringsverbod naar zijn aard niet 
mededingingsbeperkend zou zijn. Op grond van de artikelen 12 en 13 van de 
Mededingingswet geldt artikel 6 van de Mededingingswet niet voor een overeenkomst 
die voldoet aan het bepaalde in de Groepsvrijstelling verticalen. Het College oordeelde 
dat Secon geen (imperfect) selectief distributiesysteem opereert, omdat Secon niet heeft 
aangevoerd dat wederverkopers werden geselecteerd aan de hand van objectieve criteria, 
die tot de essentie van een dergelijk systeem behoren. Daarom bleek het 
doorleveringsverbod ertoe te strekken de mededinging te beperken. Ten derde oordeelde 
het College dat de minimumadviesprijzen ertoe strekten de mededinging te beperken. In 
de algemene voorwaarden is vermeld dat een afnemer zonder goedkeuring van Secon 
niet mag afwijken van de gestelde minimumadviesprijzen. Volgens de groepsvrijstelling 
verticalen moet de afnemer de vrijheid hebben zelf zijn verkoopprijzen vast te stellen. 
Ten slotte onderzocht het College ook of de overeenkomst de mededinging merkbaar 
beperkte (in de zin van het arrest-Völk/Vervaecke van het Europees Hof van Justitie in 
verband met de kwantitatieve criteria voor het beoordelen van de merkbaarheid van 
beperkingen). Het overwoog dat bij de toetsing aan het merkbaarheidsvereiste rekening 
moet worden gehouden met de concrete situatie waarin de overeenkomst effect sorteert, 
en in het bijzonder met de economische en juridische context waarin de betrokken 
ondernemingen opereren, de aard van de diensten waarop deze overeenkomst betrekking 
heeft, en de structuur van de relevante markt en de werkelijke omstandigheden 
waaronder deze functioneert. Het College stelde vast dat de NMa de concrete situatie 
waarin de overeenkomst effect sorteert, onvoldoende in aanmerking heeft genomen en 
niet deugdelijk had gemotiveerd waarom het betoog van Secon dat de mededinging niet 
merkbaar is beperkt (erg gering marktaandeel), ongegrond is. Het College droeg de NMa 
op om opnieuw een beslissing te nemen. 

Oostenrijk 
Het Kartellgericht heeft, als een van de nationale mededingingsautoriteiten, de artikelen 
81 en/of 82 toegepast in drie arresten die de Europese Commissie zijn gezonden 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1/2003 (zie ook deel 1.2). Tegen al 
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deze arresten werd beroep ingesteld en de hogere rechters hebben in elk van deze zaken 
definitief uitspraak gedaan. 

Portugal 
Portugese tandartsenvereniging 

Op 9 december 2005 velde de handelsrechtbank te Lissabon een arrest over het beroep 
dat tegen de Portugese mededingingsautoriteit was ingeleid in de zaak van de Portugese 
tandartsenvereniging. 

De rechtbank bevestigde het oordeel van de Portugese mededingingsautoriteit dat de 
Portugese tandartsenvereniging, in strijd met artikel 81 van het EG-Verdrag, voor alle in 
Portugal actieve tandartsen een verplichting had ingevoerd minimumtarieven te hanteren. 
De rechter oordeelde evenwel dat de Portugese tandartsenvereniging uit onachtzaamheid 
inbreuk had gemaakt en verlaagde de geldboete tot 50 000 EUR. Voorts verklaarde de 
rechter een aantal bepalingen van de deontologische code nietig. Daarnaast bevestigde 
rechter de verplichting voor de tandartsenvereniging om een uittreksel van het besluit te 
publiceren in het Portugese Publicatieblad en in een van de landelijke dagbladen, 
alsmede op de website en in het tijdschrift van de vereniging. 

Tegen dit arrest is door de Portugese mededingingsautoriteit beroep ingesteld bij het Hof 
van beroep te Lissabon. 

Zweden 

Marknadsdomstol 

Zaak nr. 2005:5 van 9 februari 2005: VVS-Installatörerna / Zweedse 
mededingingsautoriteit  

Deze zaak betrof een beroep van de Zweedse brancheorganisatie voor installateurs tegen 
een besluit van de Zweedse mededingingsautoriteit waarin deze, op straffe van een 
dwangsom van 5 miljoen SEK, had verboden dat nog langer een prijslijst zou worden 
gemaakt voor veelgebruikte sectorspecifieke goederen en diensten. In datzelfde besluit 
had de Zweedse mededingingsautoriteit besloten geen individuele ontheffing te verlenen 
voor deze regelingen. De Marknadsdomstol schrapte, op grond van overgangsbepalingen 
in de Zweedse Mededingingswet, het tweede deel van het besluit van de lijst met zaken. 
Wat betreft het bevel aan bepaalde praktijken een eind te maken, bekrachtigde de 
Marknadsdomstol het besluit, maar verleende zij drie maanden uitstel voor het tijdstip 
waarop de corrigerende maatregelen in werking moeten treden. 

Zaak nr. 2005:7 van 22 februari 2005: Zweedse mededingingsautoriteit / Vijf 
petroleummaatschappijen 

Na een uitgebreid onderzoek van de Zweedse mededingingsautoriteit bleken de 
vermoedens over het bestaan van een kartel in de Zweedse petroleumsector te worden 
bevestigd. In 2000 heeft de Zweedse mededingingsautoriteit bij de rechtbank Stockholm 
zaken ingeleid tegen Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem 
Petroleum AB en Norsk Hydro Olje AB, met het verzoek geldboeten op te leggen 
wegens inbreuken op artikel 6 van de Zweedse Mededingingswet en artikel 81 van het 
EG-Verdrag. Uit het onderzoek bleek dat vertegenwoordigers van de betrokken 
ondernemingen in het najaar 1999 heimelijke bijeenkomsten belegden om een prijs- en 
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kortingovereenkomst te plannen en ten uitvoer te leggen. Een groot aantal van deze 
bijeenkomsten vond plaats onder het mom van lopende discussies over een bepaald 
milieuvraagstuk. Op die bijeenkomsten ontwikkelden de ondernemingen een 
gemeenschappelijke strategie om hun kosten in verband met kortingen te verlagen. De 
Marknadsdomstol kwam tot de bevinding dat de vijf petroleummaatschappijen inbreuk 
hadden gemaakt op de Zweedse Mededingingswet en legde de vijf ondernemingen voor 
in totaal 112 miljoen SEK geldboeten op. 

De Marknadsdomstol kwam niet tot de bevinding dat het communautaire recht 
rechtstreeks in deze zaak van toepassing was, omdat er geen beïnvloeding van de handel 
was. De rechter stelde vast dat de onderling afgestemde feitelijke gedragingen wel één 
volledige lidstaat bestreken en dat de betrokken ondernemingen erg grote marktaandelen 
hadden, hetgeen volgens de rechter, een argument was om te besluiten dat aan het 
criterium beïnvloeding van de handel voldaan was. Andere elementen spraken dan weer 
een dergelijke conclusie tegen, zoals het feit dat de regeling slechts één kortingregeling 
betreft en het feit dat de informatie-uitwisseling slechts gedurende een beperkte periode 
plaatsvond. Onder die omstandigheden oordeelde de rechter dat er sprake is van 
zodanige, natuurlijke handelsbeperkingen op de relevante markt dat is uitgesloten dat de 
praktijk de handel beïnvloedt in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag. De 
Marknadsdomstol oordeelde evenwel dat, zelfs indien de rechter artikel 81 van het EG-
Verdrag zou toepassen, de uitkomst in deze zaak identiek was geweest. 

De methode die de Zweedse mededingingsautoriteit voor de berekening van geldboeten 
hanteert, en die is gebaseerd op de richtsnoeren van de Commissie terzake, werd door de 
Marknadsdomstol verworpen. Volgens de rechter moesten de geldboeten worden 
berekend op basis van nationale wetgeving en niet door in hoofdzaak de door de 
Commissie gehanteerde methode toe te passen. 

Zaak nr. 2005:27 van 30 augustus 2005: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB e.a. / 
Zweedse mededingingsautoriteit en Burgerluchtvaartdienst (Luftfartsverket) 

De zaak betrof een beroep tegen een besluit waarin de Zweedse mededingingsautoriteit 
tot de bevinding kwam dat er bij het toegangs- en tarievensysteem voor bussen die de 
luchthaven Arlanda aandoen, geen sprake is van misbruik van een machtspositie door de 
burgerluchtvaartdienst Luftfartsverket. De Marknadsdomstol oordeelde dat niet viel uit te 
sluiten dat het systeem waarbij een dergelijke vergoeding diende te worden betaald, een 
misbruik van de machtspositie door de Luftsfartsverket kon inhouden. Daarom sprak de 
rechter zich uit in het voordeel van klager. 

De Marknadsdomstol oordeelde dat, gezien de omstandigheden, artikel 82 van het EG-
Verdrag in deze zaak van toepassing was. De rechter oordeelde dat de toetsing aan de 
nationale wetgeving verenigbaar was met artikel 82 van het EG-Verdrag en dat de 
toepassing van artikel 82 daarom tot dezelfde uitkomst zou leiden als de toepassing van 
het overeenkomstige artikel van de Zweedse Mededingingswet (artikel 19).  

Zaak nr. 2005:29 van 1 november 2005: B2 Bredband Holding AB / TeliaSonera AB e.a. 

Volgens B2 Bredband Holding AB maakte TeliaSonera misbruik van haar machtspositie 
op de markt voor abonnementen voor vaste telecomdiensten door nieuwe 
breedbandabonnees lagere prijzen voor vaste telecomdiensten aan te bieden (mixed 
bundling). De Marknadsdomstol oordeelde dat B2 Bredband Holding AB niet had 
aangetoond dat TeliaSonera een machtspositie had.  
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Verenigd Koninkrijk 
Procedurekwesties (bewijslast, bevoegdheidskwesties enz.) 

High Court (Mr Justice Laddie): arrest van 27 mei 2005 - BHB Enterprises plc / Victor 
Chandler (International) Ltd 
Pleidooi beweerde inbreuk op artikel 82 moet voldoende gedetailleerd zijn 

Eiser is belast met het beheer van Britse paardenrennen en verzamelt daartoe onder meer 
gegevens over paardenrennen. Verweerder is een Britse bookmaker. Verweerder was 
gestopt met het betalen van een licentievergoeding voor het gebruik van de gegevens van 
eiser, omdat de databaserechten van eiser niet meer bestonden als gevolg van een arrest 
van het Europees Hof van Justitie en de licentieovereenkomst dus nietig was. Eiser 
betoogde dat verweerder hem meer dan 200 000 GBP verschuldigd was en dreigde er 
ook mee een derde die de betrokken gegevens doorzond, opdracht te geven te stoppen 
met verweerder de gegevens aan te leveren. Eiser stelde een vordering in wegens 
contractbreuk. 

Verweerder verzocht aan de rechter onder meer zijn verdediging en tegenvordering te 
mogen aanpassen, zodat hij onder meer kon pleiten dat eiser zijn machtspositie 
misbruikte in strijd met artikel 82 van het EG-Verdrag en het Chapter II-verbod van de 
Competition Act 1998. Meer specifiek vroeg hij toestemming te mogen pleiten dat eiser 
een machtspositie had op de markt voor de levering van pre-race data (informatie over 
paardenrennen die vóór de rennen ter beschikking wordt gesteld) in het Verenigd 
Koninkrijk, dat die gegevens een essentiële faciliteit zijn die nodig is voor het afsluiten 
van weddenschappen op professionele wedrennen in het Verenigd Koninkrijk, en dat de 
eisers misbruik hadden gemaakt van hun machtspositie door voor die gegevens 
bijzondere hoge tarieven te berekenen en door ermee te dreigen regelingen te treffen om 
de levering van die gegevens te beletten. 

De rechter oordeelde dat de in de voorgestelde aanpassing uiteengezette zaak niet naar 
behoren was gepleit. Volgens de Engelse procedureregels in civiele zaken moeten in een 
pleidooi de feiten waarop de partij zich baseert, precies zijn aangegeven. In sommige 
omstandigheden (zoals die waarin sprake is van fraude) moeten de pleidooien veel 
gedetailleerder zijn uitgewerkt. Volgens de rechter diende dit beginsel ook te worden 
toegepast in het geval van beweerde inbreuken op de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag en de overeenkomstige bepalingen van het nationale mededingingsrecht. Meer 
bepaald was de rechter van oordeel dat van een partij die een inbreuk op artikel 82 en de 
nationale tegenhanger daarvan (het Chapter II-verbod) pleit, bijzondere zorgvuldigheid 
mag worden verwacht. De rechter merkte op dat zaken die over dergelijke beweerde 
inbreuken gaan, kunnen leiden tot lange en dure processen. Daarom is het niet voldoende 
om in een pleidooi te beweren dat er van een dergelijke inbreuk sprake is. Het is juist 
nodig dat een partij die zulks beweert, helder en beknopt de belangrijkste feiten uiteenzet 
waarop zij zich zal baseren. In de betrokken zaak bood de voorgestelde wijziging geen 
grond om aan te voeren waarom de tarieven van eiser 'misbruikmakend' hoog en niet 
gewoon hoog waren. 

Voorts was de rechter van oordeel dat het voorgestelde pleidooi niet kon worden 
gewijzigd om tot een levensvatbare zaak te komen. Volgens de rechter moet, ingeval er 
beweerdelijk sprake is van misbruikmakende prijszetting, een beoordeling van de waarde 
van de activa van zowel verkoper als afnemer een cruciaal onderdeel zijn van de 
beoordeling. Bij zijn optreden hield verweerder hiermee in het geheel geen rekening. Hij 
beperkte zich tot het beschrijven van de prijzen met betrekking tot de kosten voor 
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verwerving of totstandbrenging. Volgens de rechter ging verweerder voorbij aan het feit 
dat moet worden bewezen dat de prijzen onfair waren, terwijl verweerder alleen 
onderzocht of ze te hoog waren. 

Daarom werd toestemming geweigerd om in het pleidooi de stelling op te nemen dat 
sprake was van een inbreuk op artikel 82 van het EG-Verdrag en het Chapter II-verbod. 

High Court (The Vice Chancellor): arrest van 15 juli 2005 - AtTheRaces Ltd e.a. / 
British Horseracing Board Ltd e.a. 

Eisers leveren omroep-, website- en andere audiovisuele diensten in verband met Britse 
paardenrennen. Zij verwierven rechten op bepaalde Britse renbanen waardoor zij in 
geluid en beeld over de daar gehouden rennen verslag konden uitbrengen. Zo lieten 
kijkers ook weddenschappen op die races afsluiten via internet of via interactieve 
diensten die via satelliettelevisie werden aangeboden. 

Verweerders zijn eigenaar van en beheren een computerdatabase met een uitgebreide 
hoeveelheid gegevens in verband met de Britse paardenrennen. Een essentieel onderdeel 
van de database van verweerders is de pre-race-informatie, die moet worden 
onderscheiden van de on-course data (met onder meer informatie over de paarden die 
niet deelnemen en de uitslagen van de races). De audiovisuele diensten van eisers geven 
pre-race-informatie aan klanten, kijkers en kandidaat-gokkers; deze informatie is 
uiteindelijk afgeleid van de database van verweerders. 

Op het proces betoogden eisers dat verweerders daadwerkelijk een monopolie bezitten 
voor de levering van pre-race-informatie aan wie in de Britse paardenrennerij dit soort 
informatie nodig heeft, zoals met name bookmakers en producenten van televisiekanalen 
of internetsites waarop Britse rennen worden uitgezonden. Voorts betoogden zij dat 
verweerders voorwaarden voor de levering van pre-race-informatie probeerden op te 
leggen en ermee dreigden de levering van die gegevens stop te zetten, hetgeen neerkwam 
op misbruik van een machtspositie in strijd met artikel 82 van het EG-Verdrag en het 
Chapter II-verbod van Section 18 van de Competition Act 1998. De voornaamste 
beschuldigingen waren buitensporige, oneerlijke en discriminerende prijszetting. 

Eiser verzocht ook om een kortgedingbeschikking waarbij verweerders werd verboden de 
levering van pre-racing-informatie stop te zetten. 

De rechter verklaarde dat hij moest onderzoeken of eiser redelijke gronden had om een 
eis in te stellen en of de eis ook een reëel vooruitzicht op welslagen bood. Bij het 
onderzoek van deze vragen moest de rechter erover waken geen soort "miniproces" te 
voeren. In het licht daarvan merkte de rechter op dat met vele van de betwiste punten, 
met name die in verband met de objectieve rechtvaardiging, complexe feitelijke en 
juridische vraagstukken gemoeid waren, die niet konden dienen om uitspraak te doen 
over een verzoek als in deze zaak. Bijgevolg kon de rechter niet concluderen dat eisers 
geen redelijke gronden hadden om hun eis in te dienen, noch dat deze geen reëel 
vooruitzicht op welslagen bood. Daarom werd het verzoek tot schrapping of een 
uitspraak in kortgeding ten aanzien van het beweerde misbruik van een machtspositie 
afgewezen. 

De rechter was ook van oordeel dat de belangenafweging en het behoud van de status-
quo pleitten ten voordele van een kortgedingbeschikking. Volgens de rechter kon, 
wanneer de levering van pre-race-informatie aan eisers werd stopgezet, het omzetverlies 
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van eisers niet naar behoren financieel worden gecompenseerd. Actuele en accurate 
informatie was van cruciaal belang voor zowel bookmakers als gokkers. Voorts 
ondersteunden de redenen voor het besluit de zaak niet te schrappen of in kortgeding 
uitspraak te doen over de eis, ook het standpunt dat er ernstige argumenten waren om op 
het proces een dwangbevel te geven. 

High Court (Mr Justice Laddie): arrest van 15 juli 2005 - Hewlett Packard Development 
Company LP e.a. / Expansys UK Ltd  
Onvoldoende verband tussen beweerd misbruik en uitoefening intellectuele-
eigendomsrechten resulterend in toekenning kortgeding 

De eisers spanden een kortgeding in, in een zaak waarin inbreuk was gemaakt op hun 
ingeschreven merken. Eisers maken en verkopen elektronische personal organisers onder 
de merknamen HP en iPAQ. Verweerders zijn onlinewederverkopers van elektronische 
apparatuur en betrokken hun voorraden van de personal organisers van eisers in Azië en 
boden die te koop aan en verkochten die ook in het Verenigd Koninkrijk. Volgens eisers 
werd hiermee inbreuk gemaakt op de ingeschreven merken van de eisers en was er geen 
reëel of geloofwaardig verweer tegen de eis. 

Verweerders betoogden onder meer dat door de beweerde concurrentieverstorende 
gedraging van de eisers, eisers niet gerechtigd waren hun ingeschreven merken te 
gebruiken tegen anderszins onrechtmatige invoer van de goederen die de merken 
droegen. Meer bepaald betoogden verweerders dat HP, de eerste eiser, misbruik maakte 
van een machtspositie door de prijzen voor zijn personal organisers te bepalen. 

Volgens de procedureregels in Engelse civiele zaken is een kortgeding mogelijk geschikt 
in zaken waarin verweerder geen reëel vooruitzicht heeft om met succes verweer te 
bieden tegen de eis en er geen andere dwingende reden is waarom de zaak of de kwestie 
in een proces moet worden behandeld. Bij de toepassing van dit criterium op de 
mededingingsrechtelijke argumenten die door verweerder werden aangevoerd, ging de 
rechter uit van de aanname dat er minstens een aantoonbare inbreuk op de 
mededingingsregels was (ook al werden alle vraagstukken die voor deze aanname 
relevant waren, met kracht door de eiser bestreden). Niettemin merkte de rechter op dat 
zulks de eis niet zou billijken tenzij er een relevant verband was tussen die inbreuk en de 
redenen van de eisers om een zaak te beginnen. 

De rechtbank oordeelde dat een dergelijk verband niet voorhanden was. Volgens de 
rechter was het, zelfs indien er sprake was van misbruik van een machtspositie (hetgeen 
andermaal werd ontkend door eisers), het misbruik dat verboden was - en niet de 
machtspositie of het vermogen van de 'misbruiker' om op de relevante markt actief te 
blijven en er zijn diverse eigendomsrechten uit te oefenen. Dus zelfs indien de 
argumenten van verweerder in verband met prijsafspraken tijdens het proces werden 
bevestigd, dan zouden de eisers zijn gelast een eind te maken aan de prijsafspraken. Toch 
zouden zij daardoor nog niet het recht verliezen om hun merkenrechten te exploiteren, 
aangezien dergelijke rechten niet bepalen of dan wel hoe zij hun prijzen in het Verenigd 
Koninkrijk vaststellen. Daarom was er geen reëel vooruitzicht dat verweerder, zelfs 
indien hij zijn argument van misbruik kon hard maken, zulks als een verweer kon 
gebruiken tegen de vordering van de eisers. Voorts was er geen andere dwingende reden 
waarom de zaak niet in een proces moet worden behandeld. Daarom deed de rechtbank, 
na afwijzing van andere niet-mededingingsrechtelijke argumenten van verweerder, in 
kortgeding uitspraak ten voordele van de eisers. 
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High Court (Mr Justice Warren): arrest van 3 oktober 2005 - Sportswear Company Spa 
en Four Marketing Ltd / Sarbeet Ghattaura (actief onder de naam "GS3") en Stonestyle 
Ltd 
Ontbreken voldoende verband tussen beweerd misbruik en uitoefening intellectuele-
eigendomsrechten voldoende gronden om mededingingsrechtelijke argumenten 
verdediging af te wijzen 

In deze zaak van inbreuken op het merkenrecht diende de rechter zich uit te spreken over 
een verzoek van de eiser om in de verdediging de argumenten in verband met een 
beweerde inbreuk op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag af te wijzen. Eisers in deze 
zaak zijn de eigenaar en distributeurs van een vooraanstaand merk sportkleding en 
kleding met dat merk. Eisers hadden een zaak aangespannen tegen verweerders omdat 
deze kleding met het merk van de eisers hadden verkocht waarin de labels onherkenbaar 
waren gemaakt en/of de hanglabels waren uitgesneden en onherkenbaar gemaakt. Op 
deze labels stonden "Garment Codes" die informatie bevatten over de bestelling en de 
bestelde hoeveelheid, en aan de hand daarvan zou Sportswear kunnen uitmaken aan wie 
van haar distributeurs/klanten de kleding oorspronkelijk was verkocht. Eisers ontkenden 
weliswaar niet dat de verkochte kleding origineel was, maar beweerden toch dat zij, 
ondanks het beginsel van de uitputting van de rechten, onder de merkenwetgeving van 
het Verenigd Koninkrijk zich konden verzetten tegen verdere verhandeling van de 
merkgoederen, omdat de kleding beweerdelijk beschadigd was. 

Verweerders haalden in hun verdediging een aantal argumenten aan, onder meer de 
stelling dat bepaalde distributieovereenkomsten met de eisers inbreuk maakten op 
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Voorts betoogden zij dat de desbetreffende 
bepalingen van het Britse merkenrecht die de eigenaar van een merk toestaan zich in 
bepaalde gevallen te verzetten tegen het doorleveren van goederen, moeten worden 
uitgelegd als zijnde strijdig met artikel 81, lid 1. Volgens verweerders was de echte reden 
voor het aanvoeren van de inbreuk op het merkenrecht de verweerders te dwingen de 
Garment Codes te bewaren en zo de eisers in staat te stellen de personen te identificeren 
aan wie eisers oorspronkelijk de kleding had geleverd. Verweerders betoogden dat op die 
wijze de eisers in staat zouden zijn deze leveringen af te snijden en zo het bedrijf van de 
verweerders uit te schakelen. 

Eiser maakte op twee gronden bezwaar tegen de verdediging gebaseerd op het 
mededingingsrecht: 1) het vereiste van de beïnvloeding van de interstatelijke handel 
kwam niet in het pleidooi voor, en 2) zelfs indien een inbreuk op artikel 81, lid 1, kon 
worden aangetoond, dan nog zou dit geen verdedigingsgrond bieden tegen de inbreuk op 
het merkenrecht, wegens gebrek aan voldoende verband. 

De rechter achtte het niet noodzakelijk uitgebreid het punt van het effect op de 
interstatelijke handel te onderzoeken, ook al diende verweerder wijzigingen en nadere 
gegevens in om dit nader te staven (het zou hier gewoon om een pleading point gaan). De 
rechter ging vooral in op de vraag van het voldoende verband. 

De rechter erkende weliswaar dat communautaire rechtspraak in verband met het vrij 
verkeer van goederen relevant kon zijn voor ter discussie staande punten, maar bestreed 
dat artikel 81, lid 1, enige relevantie had voor de procedure. Volgens de rechter kan 
strakke bescherming van een merk met als doel dealers te beletten te leveren aan 
personen die bij parallelhandel betrokken zijn, al dan niet het communautaire 
mededingingsrecht schenden; toch deed zulks niet ter zake in verband met die 
argumenten of, bij het nastreven van die doelstelling, eisers partij waren bij een 
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overeenkomst die toevallig inbreuk maakte op artikel 81, lid 1. Volgens de rechtbank was 
het zo dat, indien verweerders goede argumenten hadden om te stellen dat er sprake is 
van een kunstmatige compartimentering van markten, dat zij goede verdedigingsgronden 
hebben tegen zaken wegens inbreuken op het Gemeenschapsrecht, maar dat die 
verdedigingsgronden niets met artikel 81, lid 1 van doen zouden hebben. Voorts was het 
volgens de rechter zo dat, indien de verweerders geen andere goede verdedigingsgronden 
uit hoofde van het Gemeenschapsrecht zouden hebben dan artikel 81, lid 1, zij dan 
waarschijnlijk ook artikel 81, lid 1, niet ter verdediging zouden kunnen gebruiken. 

High Court (Mr Justice Etherton): arrest van 21 december 2005 - AtTheRaces e.a. / 
British Horseracing Board (BHB) e.a. 

Eisers leveren omroep-, website- en andere audiovisuele diensten in verband met Britse 
paardenrennen. Zij verwierven rechten op bepaalde Britse renbanen waardoor zij in 
geluid en beeld over de daar gehouden rennen verslag konden uitbrengen. Zo lieten 
kijkers ook weddenschappen op die races afsluiten via internet of via interactieve 
diensten die via satelliettelevisie werden aangeboden. 

Verweerders zijn eigenaar van en beheren een computerdatabase met een uitgebreide 
hoeveelheid gegevens in verband met de Britse paardenrennen. Een essentieel onderdeel 
van de database van verweerders is de pre-race-informatie, die moet worden 
onderscheiden van de on-course data (met onder meer informatie over de paarden die 
niet deelnemen en de uitslagen van de races). De audiovisuele diensten van eisers geven 
pre-race-informatie aan klanten, kijkers en kandidaat-gokkers; deze informatie is 
uiteindelijk afgeleid van de database van verweerders. 

Op het proces betoogden eisers dat verweerders daadwerkelijk een monopolie bezitten 
voor de levering van pre-race-informatie aan wie in de Britse paardenrennerij dit soort 
informatie nodig heeft, zoals met name bookmakers en producenten van televisiekanalen 
of internetsites waarop Britse rennen worden uitgezonden. Voorts betoogden zij dat 
verweerders voorwaarden voor de levering van pre-race-informatie probeerden op te 
leggen en ermee dreigden de levering van die gegevens stop te zetten, hetgeen neerkwam 
op misbruik van een machtspositie in strijd met artikel 82 van het EG-Verdrag en het 
Chapter II-verbod van Section 18 van de Competition Act 1998. De voornaamste 
beschuldigingen waren buitensporige, oneerlijke en discriminerende prijszetting. Vóór 
het proces werd een schikking aangegaan over een aantal elementen van het geschil. 
Daarom ging het arrest alleen over de diensten die eisers aanboden inzake 
weddenschappen volgens het pari-mutuel pool-systeem en weddenschappen tegen een 
vaste notering (fixed-odds). 

De rechter oordeelde dat de relevante markt die was voor de levering van pre-race-
informatie uit het Verenigd Koninkrijk aan al wie in de Britse paardenrennerij dit soort 
informatie nodig heeft voor de diensten die hij aan zijn klanten aanbiedt (met name 
bookmakers en producenten van televisiekanalen of internetsites in verband met 
paardenrennen). De rechter was van oordeel dat deze conclusie werd bevestigd door de 
toepassing van de SSNIP-test (small but significant non transitory increase in price - 
kleine, maar significante, duurzame verhoging van de prijs). Volgens de rechter omvatte 
de geografische productmarkt, in het kader van deze procedure, alle landen buiten het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland, maar maakte het, wat de uitkomst van de zaak betreft, 
geen verschil indien zulks niet correct was en de geografische markt ruimer was en de 
hele wereld bestreek. 
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Voorts was de rechter van oordeel dat BHB een machtspositie op die markt had. In het 
oordeel van de rechter maakten eisers misbruik van hun marktmacht door ermee te 
dreigen de levering van pre-race-informatie aan de verweerders stop te zetten, ook al 
waren verweerders bestaande klanten van eisers en was de pre-race-informatie een 
essentiële faciliteit waarover de verweerders controle hadden, waarzonder de eisers op de 
markt zouden worden uitgeschakeld. Volgens de rechter was er geen objectieve 
rechtvaardiging voor dergelijke handelwijze van de verweerders. Niet ter zake deed, zo 
nog de rechter, dat eisers en verweerders geen concurrenten waren. Verweerders 
probeerden hun tariefvoorstellen, die eisers weigerden te accepteren, te rechtvaardigen 
als zijnde redelijke tarieven voor de buitenlandse klanten van eisers (die anders zouden 
"meeliften") die door bemiddeling van eisers werden geïnd. Volgens de rechter was dat 
rechtens of feitens geen correcte beschrijving: het zou rechtens en feitens gaan om 
tarieven die eisers werden berekend. Voorts was de rechter van oordeel dat de tarieven 
die vóór de aanvang van het proces werden voorgesteld, buitensporig waren en hielden 
zij bovendien oneerlijke discriminatie van eisers in. Bovendien bleven verweerders, tot 
bij de aanvang van het proces, benadrukken dat eisers een intellectuele-eigendomslicentie 
aangingen met verweerders, ook al zou het gebruik door eisers van pre-race-informatie 
van verweerder geen intellectuele-eigendomsrechten van verweerders schenden. 

Meer bepaald waren de tarieven die verweerders – vóór de aanvang van het proces - 
occasioneel aan eisers berekenden, buitensporig en oneerlijk, en was er dus sprake van 
misbruik van de marktdominantie van verweerder, omdat deze tarieven aanzienlijk hoger 
lagen dan de economische waarde van de pre-race-informatie en niet op andere gronden 
konden worden gerechtvaardigd. De economische waarde diende, op basis van de feiten 
in de zaak, te worden berekend aan de hand van de kosten van verweerders voor het 
opzetten van hun database (zo'n 5 miljoen GBP), vermeerderd met een redelijk 
rendement op die kosten. De tarieven die verweerder voorstelde aan eisers lagen zo ver 
boven enige te verdedigen toerekening van die kosten aan eisers, dat zij kennelijk 
buitensporig waren. 

De rechter voegde nog toe dat, bij gebreke van enig argument inzake openbaar belang uit 
hoofde van artikel 86 van het EG-Verdrag of paragraaf 4 van Schedule 3 van de 
Competition Act 1998 (die in het nationale recht overeenstemt met artikel 86, lid 2), het 
feit dat een uitspraak ten nadele van verweerders in deze zaak ernstige gevolgen zou 
hebben voor de voorstellen en plannen van de overheid en verweerders om de Britse 
paardenrennerij te moderniseren door de activa van verweerders te "commercialiseren" 
en de wettelijke heffing voor bookmakers te vervangen, geen impact kan hebben op de 
uitkomst van de procedure. Evenmin, zo nog de rechter, zou het voor de correcte 
toepassing van artikel 82 van het EG-Verdrag en het Chapter II-verbod van de 
Competition Act 1998 Act enig verschil maken dat verweerders zich bij hun voorstellen 
aan eisers lieten leiden door de ruimere belangen van de Britse paardenrennerij, in plaats 
van door particulier gewin. 

De rechter deed dus uitspraak in het voordeel van eisers en vroeg pleidooien over de 
vorm van mogelijke passende corrigerende maatregelen. 
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