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DEL III – UPORABA PRAVIL KONKURENCE V DRŽAVAH ČLANICAH 
 
V tem poglavju so zbrani prispevki organov za konkurenco iz držav članic. Podrobnejše 
informacije o dejavnostih teh organov so na voljo v njihovih nacionalnih poročilih.  
 

 
1. Dogajanje v državah članicah 

1.1.  Spremembe nacionalne zakonodaje o konkurenci 

Belgija 
Leta 2005 je bil izdelan zakonski osnutek za spremembo Zakona o varstvu gospodarske 
konkurence, kakor je bil usklajen 1. julija 1999.  
 
Glavni namen zakonskega osnutka v zvezi s varstvom gospodarske konkurence, o katerem 
trenutno poteka razprava, je trojen: 
 
1. vključiti posodobitev pravil evropskega konkurenčnega prava; 
2. povečati zmogljivost Sveta za konkurenco za obravnavanje omejevalnih ravnanj;  
3. povišati Svet za konkurenco v organ za obravnavo pritožb zoper odločbe sektorskih 
zakonodajalcev na področju gospodarske konkurence. 
 
Glavna sprememba, ki jo je prinesla Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o 
izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe, se nanaša na ukinitev sistema 
priglasitve, kot se je uporabljal od leta 1962. 
 
Od 1. maja 2004 morajo podjetja sama presoditi, ali sporazumi, ki so jih sklenila, izpolnjujejo 
pogoje iz člena 81 kot celote. Čeprav obveznost ukinitve nacionalnih sistemov priglasitve ne 
obstaja, ohranitev pravil o priglasitvah in izjemah ne bi bila v skladu s cilji posodobitve. Poleg 
tega bi po nepotrebnem otežila uporabo konkurenčnega prava s strani nacionalnih sodišč. 
Zakonski osnutek torej predlaga ukinitev določb o priglasitvah in izjemah. 
 
Zakonski osnutek tudi predvideva možnost, da belgijski organ za konkurenco sprejme 
smernice in s tem opredeli glavne značilnosti svojih politik.  
 
Ob upoštevanju decentralizacije evropskih pravil konkurence je en oddelek posvečen 
sodelovanju z Evropsko komisijo in organi za konkurenco iz drugih držav članic, pri čemer se 
povzemajo načela iz člena 11 Uredbe (ES) št. 1/2003, ki urejajo tako sodelovanje. 
 
Postopek, ki je bil uveden z zakonskim osnutkom, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 139/2004 
vključuje možnost na področju nadzora združevanja, da podjetja ponudijo svoje zaveze že v 
prvi fazi preiskave.  
 
Na institucionalni ravni se predlaga sprememba sestave Sveta za konkurenco, tako da se 
število njegovih rednih članov poveča (s štiri na šest), in razbremenitev Sveta nekaterih 
odgovornosti z njihovim posledičnim prenosom na organ, imenovan Auditoriat. Ta organ je 
bil ustanovljen poleg Sveta za konkurenco in je naslednik organa Corps des Rapporteurs, 
njegovih članov pa je zdaj več, in sicer največ 10. 
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Naloga Auditoriata je zavrnitev pritožb in zahtev po začasnih ukrepih zaradi nedopustnosti ali 
neutemeljenosti. Prav tako ima pristojnost, da s poenostavljenim postopkom odobri nekatere 
združitve med podjetji.  
 
Prenos odgovornosti v povezavi z dvigom pragov za priglasitev združitev izhaja iz dejstva, da 
je Svet za konkurenco v preteklosti veliko časa posvečal združitvam, ki so imele malo ali nič 
konkurenčnega vpliva na belgijski trg. 
 
V prihodnje se bo Svet za konkurenco lahko bolj osredotočil na zadeve, ki vključujejo 
omejevalna ravnanja in zlorabe prevladujočega položaja.  
 
Za okrepitev boja proti omejevalnim ravnanjem zakonski osnutek tudi predvideva možnost, 
da se podjetjem, ki pomagajo dokazati obstoj prepovedanega ravnanja, tako da organu za 
konkurenco predložijo dokaze, odobri prizanesljivost. 
 
Končno, Svet za konkurenco obravnava v primerih, določenih z zakonom, pritožbe zoper 
odločbe sektorskih regulativnih organov. Med temi so Institut belge des Postes et 
Télécommunication (IBPT), Commission bancaire et financiére et des Assurances (CBFA), 
Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) in upravljavec železniške 
infrastrukture.  
 
Opredeliti, zoper katere odločbe se je mogoče pritožiti Svetu za konkurenco, je naloga   
posameznih temeljnih zakonov. 

Češka republika 
Češka nacionalna pravila konkurence so vključena v Zakon št. 143/2001 Sb. o varstvu 
konkurence. Ta zakon je bil leta 2005 spremenjen z Zakonom št. 361/2005 Sb., ki je začel 
veljati 1. oktobra 2005. Slednji zlasti vključuje skupinske izjeme Skupnosti v češko 
konkurenčno pravo, da bi se uporabljale za sporazume, ki ne vplivajo na trgovino, vendar za 
katere veljajo nacionalna pravila konkurence. Ob tem je bil Zakon o varstvu konkurence v 
zvezi z njegovo uporabo v sektorju elektronskih komunikacij spremenjen z Zakonom št. 
127/2005 Sb., kot je opisano spodaj. 
 
Povzetek novih določb: 
 
• Uveljavitev možnosti zapečatenja poslovnih prostorov v času nenapovedane preiskave 

(člen 21, odstavek 5)  
• Člen 22 – kazni:  

– za postopkovne kršitve se lahko naloži globa v višini do 1 % 
ustvarjenega  prometa,  

– uvedena je nova vrsta globe za prelom pečata. 
• Skupinske izjeme Skupnosti se uporabljajo za sporazume brez razsežnosti Evropske 

skupnosti (člen 4) 
 
• Druga sprememba Zakona o varstvu konkurence iz leta 2005 se nanaša na uporabo 

Zakona za sektor elektronskih komunikacij. Uvedena je bila z Zakonom št. 127/2005 Sb. 
(Zakon o elektronskih komunikacijah), ki je začel veljati 1. maja 2005.  
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Danska 
Danski Zakon o konkurenci je bil spremenjen z Zakonom št. 1461 z dne 22. decembra 2004, 
ki je začel veljati 1. februarja 2005. Glavne zakonodajne spremembe Zakona o konkurenci 
vključujejo prilagoditev Zakona o konkurenci Uredbi št. 1/2003. Danski Zakon o konkurenci 
temelji na istih načelih kot konkurenčno pravo ES, zato je razumljivo, da je bil Zakon o 
konkurenci prilagojen nedavnim spremembam v sistemu konkurenčnega prava ES.  
 
Glavne spremembe danskega Zakona o konkurenci so: 
  

• Preglednost 
Da bi zagotovili preglednost v zvezi s kršitvami Zakona o konkurenci, se naložitev glob v 
kazenskih postopkih objavlja na spletu. To naj bi olajšalo civilne tožbe za odškodnine v korist 
potrošnikov in podjetij. Ukrep se nanaša na globe, naložene na sodiščih, in tudi globe, 
naložene ali sprejete na podlagi oddelka 23 (oddelek 13(2) Zakona o konkurenci). Danska 
sodišča so dolžna organu za konkurenco (oddelek 20(4) Zakona o konkurenci) poslati kopije 
sodb, ki se nanašajo na Zakon o konkurenci ali člen 81 ali 82 ES.  
 

• Dostop do spisa 
Sprememba omejuje dostop strank do spisa. To je v skladu s členoma 27 in 28 Uredbe (ES) št. 
1/2003, ki prav tako omejujeta dostop do spisa v zvezi s korespondenco in dokumenti, ki so si 
jih izmenjale Evropska komisija in organi za konkurenco iz držav članic (oddelek 15a(1) 
Zakona o konkurenci). 
 

• Zaveze 
V skladu z Uredbo (ES) št. 1/2003 lahko Svet za konkurenco zaveze, ki jih ponudijo podjetja, 
spremeni v zavezujoče, če izpolnjujejo zahteve oddelkov 6(1) in 11(1) ter členov 81 ali 82 
(oddelek 16a(1)). Ta določba je v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1/2003. 
 

• Pregledi 
Spremenjeni Zakon o konkurenci dovoljuje organu za konkurenco, da za 72 ur zapečati 
dokumentacijo in poslovne prostore. Pojasnjeno je tudi, da lahko organ za konkurenco 
pregleda poslovne prostore v skladu s členoma 81 ali 82 v imenu Komisije ali v imenu 
organov za konkurenco iz držav članic (oddelek 18 Zakona o konkurenci).  
 

• Sistem priglasitve 
Sprememba prinaša Svetu za konkurenco in organu za konkurenco vrsto novih instrumentov 
za izvajanje Zakona. Danska je v nasprotju s pravili ES ohranila nacionalni sistem priglasitve. 
Vendar pa mora Svet za konkurenco ali organ za konkurenco opustiti obravnavo priglasitve, 
če sporazum ali praksa znatno vpliva na trgovino med državami članicami (oddelek 9(2) 
Zakona o konkurenci).  
 

• Splošni pogoji trgovanja prevladujočih podjetij 
Nova določba v Zakonu o konkurenci vključuje pravico Sveta za konkurenco, da pod danimi 
pogoji odredi prevladujočemu podjetju, da svoje splošne pogoje trgovanja predloži organu za 
konkurenco (oddelek 10a Zakona o konkurenci). Namen določbe je povečati preglednost v 
splošnih pogojih trgovanja prevladujočega podjetja v korist Sveta za konkurenco, kadar ta 
ugotavlja, ali je prevladujoče podjetje zlorabilo svoj prevladujoči položaj.  
 

• Druga vprašanja 
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Danski organ za konkurenco lahko zdaj izdaja odločbe v angleščini, če tako zahtevajo stranke 
(oddelek 15c). Odredbe Sveta za konkurenco, ki so bile prej omejene na eno leto, lahko zdaj 
pokrivajo obdobje, daljše od enega leta. Sodišču za konkurenco sta bila dodana dva člana. 
Sodišče zdaj sestavljajo predsednik in štirje člani s strokovnim znanjem in izkušnjami iz prava 
ali ekonomije. Predsednik mora biti sodnik na danskem vrhovnem sodišču (Højesteret) 
(oddelek 21(1)).  
 
Zaradi posodobitve pravil konkurence ES je bila razširjena pristojnost danskega organa za 
konkurenco. Danski organ za konkurenco lahko zdaj obravnava zadeve iz členov 81 in 82, če 
se podjetja nahajajo na Danskem, a konkurenčni učinki zadevajo trge zunaj Danske, vendar 
Evropski uniji (oddelek 23a Zakona o konkurenci).  

 
Prečiščeno besedilo danskega Zakona o konkurenci je na voljo na naslednji spletni strani: 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Nemčija 
Dne 1. julija je začel veljati zakon, ki korenito spreminja Zakon o prepovedi omejevanja 
konkurence (GWB). Namen spremembe je bil uskladiti nemško pravo z evropskim pravom in 
zlasti z Uredbo (ES) št. 1/2003. V novem zakonu je sistem priglasitev in odobritev za 
protikonkurenčne sporazume, ki je prej obstajal v nemškem pravu, nadomeščen s sistemom 
pravnih izjem, predvidena pa je vzporedna uporaba evropskega in nacionalnega prava. Zaradi 
obsežnega usklajevanja konkurenčnega prava so v novo ureditev vključeni tudi horizontalni in 
vertikalni sporazumi, ki nimajo vpliva na trgovino med državami članicami. V skladu s 
spremembo se globe zdaj lahko naložijo tudi za kršitve evropskega prava. Pravila, ki urejajo 
naložitev glob za podjetja, so bila prav tako zelo podrobno usklajena z evropskimi pravili. 
Vendar pa je bilo, kar zadeva nadzor zlorab v obliki enostranskega protikonkurenčnega 
ravnanja, ohranjenih nekaj preizkušenih in preverjenih določb nemškega zakona, ki nimajo 
ustreznice v členu 82 ES. Poleg tega so bile s spremembo izboljšane kazni, ki jih civilno 
pravo določa za kršitve protimonopolne zakonodaje, da bi okrepili uveljavljanje zasebnega 
prava. Poleg zveznega urada za kartele lahko zdaj uporabljajo evropsko pravo tudi regionalni 
organi za konkurenco. Spremenjeni zakon vsebuje tudi pravila o izmenjavi informacij med 
organi in o prenosu člena 15 Uredbe (ES) št. 1/2003 (pravni svetovalec sodišča). 
Leta 2005 se je zvezna vlada strinjala, da je potrebna dodatna sprememba v zvezi z nadzorom 
zlorab. Menili so, da je treba obstoječo prepoved za močna podjetja, da pogosteje kot samo 
„občasno“ ponujajo svoje blago pod ceno, okrepiti v primeru živil. Zato so v primeru živil 
prepovedane celo občasne prodaje pod lastno ceno, razen kadar obstaja objektivna 
utemeljitev. Zvezna vlada si s tem nadeja okrepiti položaj malih in srednjih trgovskih podjetij, 
ki se ne morejo kosati s nizkocenovnimi strategijami velikih trgovcev na drobno in so zato 
pogosto izrinjeni s trga. Spremembo naj bi sprejeli leta 2006. 
 

Estonija 

Leta 2005 se je na zakonodajnem področju zgodilo dvoje: prvič, izdelan je bil osnutek 
ključnih sprememb estonskega Zakona o konkurenci in, drugič, glavni državni tožilec je 
pripravljal smernice o prizanesljivosti.  

Spremembe Zakona o konkurenci se osredotočajo na ukinitev sistema priglasitve izjeme. Za 
sistem priglasitve je bilo ugotovljeno, da je nepotreben, saj ga podjetja uporabljajo zelo redko. 
Osnutek spremembe je bil predložen parlamentu in bo predvidoma začel veljati julija 2006. 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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Kar zadeva pripravo smernic o prizanesljivosti, se v skladu s kazenskim zakonikom 
sporazumi, odločitve in usklajena ravnanja, ki omejujejo konkurenco, štejejo za kazniva 
dejanja. Sodišče lahko na zahtevo tožilstva zaključi kazenski postopek v primeru pomanjkanja 
javnega interesa pri postopku in v primeru zanemarljive krivde (Zakonik o kazenskem 
postopku, člen 202). Državno tožilstvo lahko s svojo odredbo zaključi kazenski postopek v 
zvezi z osumljeno ali obtoženo osebo z njeno privolitvijo, če je osumljeni ali obtoženi 
bistveno olajšal ugotavljanje dejstev v zvezi z vsebino dokaza kaznivega dejanja, ki je 
pomembno z vidika javnega interesa v postopku, in če bi bilo brez take pomoči odkritje 
kaznivega dejanja ali zbiranje dokazov onemogočeno ali še posebej oteženo (Zakonik o 
kazenskem postopku, člen 205).  
  
Zgornji določbi sta glavna pravna podlaga za sprejetje smernic o prizanesljivosti v primerih 
protikonkurenčnega sodelovanja podjetij. Da bi zagotovili učinkovito izvajanje programa o 
prizanesljivosti, je glavni državni tožilec obsežno delal na pripravi osnutka za smernice o 
prizanesljivosti. Odbor za konkurenco je v zvezi s tem državnemu tožilstvu predložil svoje 
predloge. 

 

Grčija 

A. Pomembnejše določbe Zakona 703/77 (grška protimonopolna zakonodaja) in njegove 
glavne nedavne spremembe 
Zakon 703/19771 o nadzoru monopolov in oligopolov ter varstvu svobodne konkurence je bil 
sprejet tik pred tem, ko je Grčija postala članica Evropske skupnosti. Glavne določbe zakona 
ostajajo podobne določbam členov 81 in 82 Pogodbe ES. Leta 2005 je grški parlament sprejel 
Zakon 3373/2005, ki spreminja Zakon 703/1977 in je v veliki meri uskladil grško zakonodajo 
z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 ter uvedel več velikih sprememb grške protimonopolne 
zakonodaje; (i) zagotovil je pravno podlago in zakonodajno odobritev za program o 
prizanesljivosti; (ii) povečal je pooblastila grške komisije za konkurenco (HCC) in njena 
pooblastila v primerih kršitev Zakona 703/1977; (iii) ponovno je uvedel prepoved zlorabe 
odnosa ekonomske odvisnosti; (iv) HCC je pooblastil, da sprejme regulativne ukrepe v 
gospodarskih sektorjih, in (v) okrepil je notranjo strukturo komisije HCC (med drugim tako, 
da je HCC dal jasen status pravne osebe in s povečanjem števila članov komisije HCC in 
njenih zaposlenih).  
 
Treba je pripomniti, da se od komisije HCC pričakuje, da bo v bližnji prihodnosti izdajala 
obvestila2, med drugim o vprašanjih prizanesljivosti in dostopa do spisa. 
 
 

Povzetek novih določb 

• Program prizanesljivosti 
Zakon 3373/2005 je vzpostavil pravno podlago za grški program prizanesljivosti (dodatek 
novega odstavka 4 k členu 9 Zakona 703/77). Program prizanesljivosti bo uveden v bližnji 

                                                 
1 Kakor je bil spremenjen z zakoni 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 in nedavno z 
Zakonom 3373/2005 [objavljen v Vladnem uradnem listu št. 188, 2. 8. 2005] 
2 V obliki odločb. 
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prihodnosti. Sodelovanje podjetja v programu prizanesljivosti bo iz kazenskega pregona 
izvzelo zadevne fizične osebe. Program se ne bo uporabljal za podjetja, ki zlorabljajo svoj 
prevladujoči položaj. 

• Pregledi – preiskave 
Zakon 3373/2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2003 občutno povečuje pooblastila HCC za 
preiskavo.  

• Pravni svetovalec sodišča 

Na podlagi vključitve novega elementa št. 14 v odstavek 2 člena 8b Zakona 703/1977 lahko 
HCC, na lastno pobudo, izda pisno (ali, z dovoljenjem pristojnega sodišča, ustno) mnenje o 
uporabi členov 81 in 82 ES, naslovljeno na sodišča, ali lahko zahteva kateri koli dokument, 
potreben za izdajo takega mnenja (z izjemo postopka pred atenskim upravnim prizivnim 
sodiščem in pred državnim svetom). 

Novi odstavek 3 člena 18 Zakona 703/1977 izrecno določa, da lahko vsako sodišče, ki 
uporablja člena 81 in 82 ES, zaprosi Evropsko komisijo, da mu posreduje informacije, ki jih 
ima, ali lahko zaprosi za mnenje Evropske komisije o vprašanju, ki zadeva uporabo 
zakonodaje ES o konkurenci. 

• Kazni 
Člen 9 Zakona 703/77 razširja pooblastila HCC pri kršitvah Zakona 703/1977. 

• Druga vprašanja:  

a. Prepoved zlorabe odnosa ekonomske odvisnosti 
Člen 2a Zakona 703/1977: Prepovedana zloraba odnosa ekonomske odvisnosti 
Zakon 3373/2005 je ponovno uvedel člen 2a (ki je bil ukinjen avgusta 2000 s spremembo 
Zakona 703/77), ki ureja odnose ekonomske odvisnosti med enim ali več podjetji in stranko 
ali dobaviteljem, če stranka ali dobavitelj nima drugega enakovrednega vira dobave ali 
povpraševanja po zadevnem proizvodu ali storitvi. Uvedba samovoljnih pogojev poslovanja, 
diskriminatorno razlikovanje ali nepričakovana in neupravičena prekinitev dolgotrajnega 
trgovinskega odnosa veljajo v teh okoliščinah za zlorabo odnosa ekonomske odvisnosti. 
  

b. Regulativno ukrepanje v sektorjih nacionalnega gospodarstva 
Novi člen 5 v Zakonu 3373/2005 določa možnosti regulativnega ukrepanja v gospodarskih 
sektorjih.  

HCC lahko na zahtevo ministra za razvoj ali po uradni dolžnosti preišče poseben sektor 
grškega gospodarstva ter če potrdi, da v navedenem sektorju ne obstajajo pogoji za 
učinkovito konkurenco, in obenem meni, da uporaba členov 1, 2, 2a in 4 in sledečih 
členov na zadostuje za vzpostavitev pogojev učinkovite konkurence, lahko, z 
obrazloženim sklepom, sprejme kateri koli absolutno nujen ukrep ravnanja ali strukturni 
ukrep za vzpostavitev pogojev učinkovite konkurence v tem posebnem gospodarskem 
sektorju.  
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c. Približevanje različnim določbam Uredbe (ES) št. 1/2003 

Člen 8b Zakona 703/1977 je bil spremenjen na naslednji način: 

– Brez poseganja v pristojnosti drugih organov, ki so bili imenovani z ustrezno zakonsko 
določbo, se za HCC šteje, da ima izključno pristojnost glede določb sedanjega zakona in 
členov 81 in 82 ES.  

– HCC lahko umakne ugodnost izjeme v skladu z odstavkom 2 člena 29 Uredbe Sveta (ES) št. 
1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe.  

– HCC mora uporabljati pravila konkurence Skupnosti v tesnem sodelovanju z Evropsko 
komisijo in organi za konkurenco v drugih državah članicah EU.  

Novi člen 11b Zakona 703/1977 razbremenjuje HCC pristojnosti za uporabo členov 81 in 82 
ES, če Evropska komisija sproži postopek za sprejetje odločbe v skladu s Poglavjem III 
Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003. Kadar organ za konkurenco druge države članice sprejme 
pritožbo ali v skladu s členom 81 ali členom 82 Pogodbe na lastno pobudo ukrepa proti 
sporazumu, sklepu združenja ali ravnanju enega ali več podjetij, lahko HCC zaradi tega opusti 
ali zaključi postopek, ki ga je začel na lastno pobudo, ali zavrže pritožbo ali pa normalno 
nadaljuje postopek in izda sklep o vsebini primera. 

d. Skupna podjetja 
V skladu z Zakonom 3373/2005 se vsa popolnoma delujoča skupna podjetja štejejo kot 
koncentracije, za katere veljajo določbe nadzora združevanja. V obsegu, v katerem ima 
ustanovitev skupnega podjetja lastnosti sodelovanja, pa se ta preiskuje v skladu z merili 
odstavka 1 in odstavka 3 člena 1 Zakona 703/1977. HCC med trajanjem takšnega ocenjevanja 
upošteva: a) ali obe ali več matičnih družb izvaja, v precejšnji meri, dejavnosti na istem trgu 
kot skupno podjetje, ali na trgu, ki je z njim zgoraj ali spodaj neposredno povezan, ali na 
sosednjem, tesno povezanem trgu, in b) ali učinki sodelovanja, ki izvirajo neposredno iz 
ustanovitve skupnega podjetja, vključenim podjetjem omogočajo izključevanje konkurence na 
pomembnih delih njihovih trgov.  

Španija 

Leta 2005 ni bila sprejeta nobena nova zakonodajna določba, ki bi spreminjala domače 
konkurenčno pravo. Kljub temu so potekale intenzivne dejavnosti, usmerjene v pregledovanje 
veljavnega sistema konkurence v Španiji.  

Vladni predlogi za novo zakonodajo  
 
1. Bela knjiga o reformi španskega sistema konkurence 
 
Bela knjiga o reformi španskega sistema konkurence je bila sestavljena leta 2004, uradno pa 
sta jo predstavila drugi namestnik predsednika vlade in minister za ekonomske in finančne 
zadeve 20. januarja 2005. To je dokument za razpravo, ki naj bi spodbudil pregled 
zakonodajnega in institucionalnega okvira konkurence v Španiji, s čimer bi, z namenom  
zagotavljanja socialne blaginje in učinkovitega razporejanja sredstev, zagotovili uvedbo 
najboljših instrumentov in struktur za varstvo učinkovite konkurence na trgih.  
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Bela knjiga predlaga različne reformne ukrepe, ki vplivajo na institucionalni okvir španskih 
organov za konkurenco, boj proti protikonkurenčnemu ravnanju, sistem nadzora združevanja, 
nadzor državne pomoči in vlogo organa za konkurenco pri obrambi konkurence. Ukrepi 
zagotavljajo večjo neodvisnost tega organa, krepitev izvršilnih pooblastil, zlasti z uvedbo 
programa prizanesljivosti, pospešitev postopkov pri upravnih sporih, večjo usklajenost z 
zakonodajalci v industriji in po možnosti neposredno uporabo nacionalnih pravil konkurence 
na sodiščih.  
 
Javna razprava o beli knjigi je potekala prek spletne strani službe za konkurenco in prejeli so 
veliko prispevkov in pripomb.  

2. Priprava osnutka zakona  

Poglavitni predlogi v beli knjigi so vključeni v osnutek zakona o konkurenci, ki ga 
pripravljajo. Osnutek so poslali v posvetovanje na Sodišče za konkurenco. Sodišče za 
konkurenco je predložilo več pripomb in nekatere teh pripomb so vključili v osnutek.  

Poleg tega je Consejo de Defensa de la Competencia, organ, zadolžen za vzajemno 
sodelovanje, usklajevanje in informiranje države in avtonomnih skupnosti za spodbujanje 
enotne uporabe zakonodaje o konkurenci, izdal pozitivno poročilo.  

Osnutek bo poslan v parlament še v letu 2006.  

 

Francija 
 
Prvi odlok (št. 2005-1668) z dne 27. decembra 2005 pojasnjuje pogoje za uporabo pravil 
konkurence, ki so bila leta 2004 usklajena z Uredbo (ES) št. 1/2003. Podrobneje določa 
postopke za zagotavljanje pomoči v skladu s členom 22(1) Uredbe. Določa nov poslovnik za 
preiskovanje primerov pred Svetom za konkurenco, pri čemer si prizadeva za učinkovitost 
javnih ukrepov in upoštevanje pravice do obrambe. Ustanavlja tako okvir za obvezen prenos 
sodb, izrečenih na podlagi členov 81 in 82 (na podlagi člena 15(1) Uredbe (ES) št. 1/2003), 
ter prošenj za mnenja ali informacije, ki jih sodišča naslovijo na Evropsko komisijo v skladu s 
členom 15(2) Uredbe (ES) št. 1/2003. 
 
Drugi odlok (št. 2005-1667), tudi z dne 27. decembra 2005, določa pravila, ki urejajo 
zastopanje Sveta za konkurenco pred pritožbenim sodiščem. 
 
Tretji odlok (št. 2005-1756) z dne 30. decembra 2005 ustanavlja civilna in trgovinska sodišča, 
specializirana za spore glede uporabe nacionalnih pravil konkurence in pravil konkurence 
Skupnosti. 
 

 
Povzetek novih določb 

 
Pregledi 

 
Odlok št. 2005-1668 določa pravila, ki urejajo pomoč, ki jo lahko uradniki drugih nacionalnih 
organov za konkurenco ponudijo pooblaščenim inšpektorjem Generalnega direktorata za 
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konkurenco, potrošniške zadeve in nadzor goljufij (DGCCRF): v poročilu morata biti 
navedena ime in navzočnost inšpektorja, ki je pomagal, ter sklic na ministrsko odločbo, ki  
dovoljuje pomoč. 
 

Pravni svetovalec sodišča  
 

Odlok št. 2005-1668 določa, da bo Svet za konkurenco pred sodiščem, ki bo obravnavalo 
pritožbe na njegove odločbe, zastopal njegov predsednik ali oseba, ki jo je slednji imenoval. 

Odlok št. 2005-1667 Svetu za konkurenco daje možnost, da tako kot drugi neodvisni upravni 
organi poda ustne pripombe med zaslišanjem, s čimer razširja dotedanjo možnost, da pripravi 
pisne pripombe za pritožbeno sodišče. Enaka možnost ustnega posredovanja je bila že 
ponujena ministru za gospodarske zadeve. 
 

Dostop do spisa  
 

Kar zadeva poslovne skrivnosti, odlok z dne 27. decembra 2005 določa postopek, ki ga 
morajo podjetja upoštevati, ko navajajo poslovne skrivnosti in zahtevajo, da se jih razvrsti kot 
take. Določa pogoje, ki urejajo zavrnitev take zahteve, če ni podana pravočasno ali če je 
neprimerna ali neutemeljena, in določa nova pravila, ki urejajo dostop do spisa v skladu s 
pravico do obrambe in načelom dobrega upravljanja javnega interesa. 

Zaveze/Kazni 
 

Odlok št. 2005-1668 določa postopke za obravnavo zavez, ki jih Svetu za konkurenco 
predlaga podjetje, in pogoje, ki urejajo plačilo kakršnih koli kazni, ki jih izreče Svet za 
konkurenco. 
 

Uveljavljanje zasebnega prava 
 

Odlok št. 2005-1756 našteva osem civilnih in trgovinskih sodišč, ki so specializirana za spore 
v zvezi z uporabo nacionalnih pravil konkurence in pravil konkurence Skupnosti, in sicer so 
to sodišča v Marseillu, Bordeauxu, Lillu, Fort-de-Franceu, Lyonu, Nancyju, Parizu in 
Rennesu. Pariško prizivno sodišče je bilo izbrano kot edino sodišče, pristojno za obravnavanje 
pritožb. 

  

Irska 
V letu 2005 se nacionalna zakonodaja o konkurenci ni bistveno spremenila, izjema je odprava 
odredb o zadržanju. 
 
Razveljavitev odredb o zadržanju: 
Organ za konkurenco je lahko v skladu z oddelkom 45(3) Zakona o konkurenci iz leta 2002 
zasegel, s sodnim nalogom, originalne knjige, dokumente in evidence. Pododdelek (6) je 
navajal, da je mogoče „vse knjige, dokumente ali evidence, ki se odvzamejo v skladu s 
pododdelkom (3), zadržati za obdobje 6 mesecev ali takšno daljše obdobje, kot ga odobri 
sodnik okrožnega sodišča...“. To je pomenilo, da je moral organ za konkurenco pridobiti 
dovoljenje okrožnega sodišča, če je hotel zadržati katero koli odvzeto 
knjigo/dokument/evidenco za obdobje, daljše od 6 mesecev. 
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To zahtevo je razveljavil oddelek 76 Zakona o investicijskih sredstvih, gospodarskih družbah 
in različnih določbah iz leta 2005. S tem je odpravljena zahteva, da mora organ za konkurenco 
zaprositi okrožno sodišče za dovoljenje za zadržanje ali podaljšanje obdobja zadržanja 
dokumentov. Se pa določbe stare zahteve v skladu z oddelkom 45(6) še vedno uporabljajo za 
dokaze, zasežene pred 30. junijem 2005. Pododdelek 76(3) Zakona o investicijskih sredstvih, 
gospodarskih družbah in različnih določbah iz leta 2005 določa naslednje: 
„Ne glede na to, da ta oddelek razveljavlja pododdelek 6 oddelka 45 Zakona o konkurenci, se 
navedeni pododdelek 6 še vedno uporablja za vse knjige, dokumente ali evidence, odvzete ali 
pridobljene v skladu z navedenim oddelkom pred začetkom veljavnosti tega oddelka.“ 
 

Italija 
Z Zakonom št. 262 z dne 28. decembra 2005 je ukinjen člen 20 Zakona o konkurenci, ki je 
Banko Italije pooblaščal, da uveljavlja pravila konkurence pri sporazumih, zlorabah 
prevladujočega položaja in združitvah v bančnem sektorju. Od leta 2006 ima italijanski organ 
za konkurenco polno in izključno pristojnost za uporabo pravil konkurence (nacionalnih in 
pravil Skupnosti) v vseh gospodarskih sektorjih.  
 

Ciper 
 
V letu 2005 v ciprski nacionalni zakonodaji ni bilo nobenih zakonodajnih sprememb. 
 

Latvija 
V letu 2005 v latvijski nacionalni zakonodaji ni bilo nobenih zakonodajnih sprememb. 
 

Litva 
V letu 2005 v litovski nacionalni zakonodaji ni bilo nobenih zakonodajnih sprememb. 
 

Luksemburg 
Od sprejetja Zakona o konkurenci z dne 17. maja 2004 v zvezi s konkurenco ni bilo nobenih 
zakonodajnih sprememb. 
 

Madžarska 
V letu 2005 je bilo spremenjenih veliko določb Zakona o konkurenci. Spremembe so nastale 
iz naslednjih razlogov: prvič, več določb Zakona o konkurenci je bilo treba uskladiti z novimi 
madžarskimi pravili, ki urejajo upravne postopke, saj ta dopolnjujejo določbe o konkurenci; 
drugič, nekatera pravila v Zakonu o konkurenci so spremenili, da bi olajšali uporabo 
zakonodaje Evropske skupnosti in sodelovanje v okviru Evropske mreže za konkurenco; 
tretjič, na spremembo nekaterih določb so vplivale tudi izkušnje, pridobljene pri uporabi 
pravil konkurence. Po nadaljnji uvedbi nove zakonodaje od 1. septembra 2005 tajno 
dogovarjanje kupcev o najvišji ponujeni ceni v postopkih javnega naročanja ali postopkih za 
dodelitev koncesije velja za, glede na vrednost pogodbe, lažje ali hujše kaznivo dejanje, ki se 
kaznuje z zaporom od dveh do petih let (Kazenski zakonik, § 296/B).  
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Povzetek novih določb 
 
Odpravljen je bil sistem posamičnih izjem.  
 
V nasprotju s pravili v prejšnji ureditvi se lahko zdaj kdor koli pritoži ali vloži formalno 
pritožbo, s katero urad za konkurenco obvesti o domnevni kršitvi pravil konkurence. Pritožbe 
je mogoče pri Uradu za konkurenco vložiti na ustrezno izpolnjenem obrazcu, ki ga je izdal ta 
urad. Če so zagotovljene informacije kvalitativno zadostne za sprožitev postopka o nadzoru 
konkurence, urad za konkurenco predloženi obrazec obravnava kot pritožbo, sicer ga 
obravnava kot neformalno pritožbo. Razlog za razlikovanje med pritožbo in formalno 
pritožbo je bistvenega pomena, saj ima oseba, ki vlaga „pravo“ pritožbo, dodatne pravice: 
lahko ima omejen dostop do dokumentacije in pred sodiščem lahko vloži pritožbo proti 
odločitvi Sveta za konkurenco, s katero ta ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji za odprtje 
preiskave. Novi sistem ima prednost, da pritožniki z ustrezno izpolnitvijo obrazca zagotovijo 
bolj podrobne informacije o domnevni kršitvi, kar organu olajša preiskavo. Po drugi strani pa 
osebe, ki niso dovolj obveščene o položaju na trgu, lahko vložijo samo neformalne pritožbe, s 
čimer upravno razbremenijo organ, ki se mora sicer spopadati z veliko neutemeljenimi 
pritožbami in pritožbami na odločitve, s katerimi se zavračajo pritožbe.  
 
Pred spremembo, uvedeno v letu 2005, madžarska zakonodaja oškodovanim stranem ni 
izrecno omogočala, da se obrnejo neposredno, tj. brez predhodne odločitve organa za 
konkurenco, na sodišče. Spremembe priznavajo neposredni učinek zakonodaje ES in izrecno 
pooblaščajo sodišča, da odločajo o kršitvah protimonopolnih pravil in da sprejemajo 
odločitve, ki to omogočajo. Spremembe Zakona o konkurenci so prinesle podrobna pravila za 
urejanje postopkov zasebnega uveljavljanja protimonopolne zakonodaje. Če tako na primer 
urad za konkurenco ali upravno prizivno sodišče v določenem primeru ugotovi nezakonitost 
sporazuma ali ravnanja, je ta odločba dejansko zavezujoča za civilno sodišče. Civilna sodišča 
so tudi dolžna obveščati urad za konkurenco o vloženem zahtevku, s čimer mu omogočijo, da 
v sodnih postopkih lahko nastopa kot pravni svetovalec sodišča.  
 
 
Uvedena so bila tudi podrobnejša pravila za preiskave sektorjev. Začetek teh preiskav in 
postopek, ki ga je treba upoštevati, sta bolj jasno urejena.  
 
V Zakon o konkurenci so bile vnesene tudi odločbe o zavezah. Urad za konkurenco naj bi 
uporabil to vrsto odločb samo v primerih, ko je preiskava temeljila na zakonodaji ES. 
Razmišljali so, da bi to možnost uporabili tudi v nacionalni zakonodaji.  
 
Nove spremembe nekoliko vplivajo tudi na preiskovalna pooblastila Urada za konkurenco. V 
skladu z novo določbo Zakona o konkurenci se fizične varnostne kopije nosilcev podatkov, 
pridobljenih s kriminalistično tehnologijo, obravnavajo enako kot kateri koli drugi podatki, 
zaradi česar ima urad za konkurenco dostop do njih. Zakon je uredil tudi zakonske posebne 
pravice, ki temeljijo na načelih konkurenčnega prava ES. 
 

Malta 
V letu 2005 v malteški nacionalni zakonodaji ni bilo nobenih zakonodajnih sprememb. 
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Nizozemska 
Nizozemski parlament je 7. decembra 2004 odobril zakonski osnutek, ki je nizozemskemu 
organu za konkurenco podelil status neodvisnega upravnega organa. Nizozemski organ za 
konkurenco od 1. julija 2005 ni več agencija Ministrstva za gospodarske zadeve, temveč je 
dobil svoj odbor s statusom neodvisnega upravnega organa. Odbor nizozemskega organa za 
konkurenco je sestavljen iz treh članov. Najpomembnejša sprememba Zakona o konkurenci 
je, da minister za gospodarske zadeve ni več pristojen za izdajanje direktiv v posameznih 
primerih konkurence. Vendar pa je minister še naprej odgovoren za politiko konkurence in 
nizozemskemu organu za konkurenco lahko izdaja splošne direktive. Zakon o spremembi v 
neodvisni upravni organ (Wet tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het 
omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig 
bestuursorgaan) zagotavlja polno vključitev Urada za urejanje energetskih zadev (DTe) v 
nizozemski organ za konkurenco. Prevzem statusa neodvisnega upravnega organa v ničemer 
ne vpliva na pravni položaj zaposlenih v nizozemskem organu za konkurenco. Še naprej so 
zaposleni pri Ministrstvu za gospodarske zadeve. 

 
Povzetek novih določb 
 

Kazni: 
Posebne smernice o nalaganju glob v gradbenem sektorju (v nizozemščini na voljo na 
spletni strani nizozemskega organa za konkurenco www.nmanet.nl) 

 
- Smernice o globah v zvezi z nekaterimi protikonkurenčnimi dejavnostmi v 

sektorju gradnje cest in infrastrukture (GWW) – 13. oktober 2004  
- Smernice o globah v zvezi z nekaterimi protikonkurenčnimi dejavnostmi v 

sektorju inštalacij – 21. april 2005  
- Smernice o globah v zvezi z nekaterimi protikonkurenčnimi dejavnostmi v 

sektorju gradnje stanovanjskih in javnih zgradb – 1. september 2005 (popravek 
publikacije o uporabi glob v zvezi z nekaterimi protikonkurenčnimi 
dejavnostmi v sektorju gradnje stanovanjskih in javnih zgradb – 11. oktober 
2005) 

- Smernice o globah v zvezi s kabli in žicami – 17. november 2005  
- Smernice o globah v zvezi z zelenimi območji – 24. november 2005  
- Smernice o globah v zvezi z nekaterimi protikonkurenčnimi dejavnostmi v 

proizvodnji betonskih izdelkov (malta, betonski tlakovci, že izdelani betonski 
stebri, betonski talni elementi) – 24. november 2005  

 
Druga vprašanja 

 
Smernice za informatorje 
 
Nizozemski organ za konkurenco je decembra 2005 sprejel smernice za 
informatorje. Namen teh smernic je seznaniti posameznike, ki imajo informacije o 
domnevnih kršitvah Zakona o konkurenci, z možnostmi in pogoji za razkritje teh 
informacij nizozemskemu organu za konkurenco. 
Nizozemski organ za konkurenco upa, da bo s seznanjanjem, kako pri njih 
obravnavajo informatorje (in njihovo anonimnost), pritegnil več informatorjev, da 
mu bodo posredovali informacije. To je pomembno, saj so lahko informacije, ki jih 
zagotovijo posamezniki, bistvenega pomena za izvrševanje nalog, ki jih zakon 
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nalaga organu za konkurenco. Lahko privedejo do novih preiskav ali poglobijo 
vpogled v določene tržne sektorje. 
 
Eden od osrednjih vidikov smernic je možnost, da informatorji ostanejo anonimni. 
Če nizozemskemu organu za konkurenco informacijo posreduje oseba, katere 
identitete organ ne pozna, slednji ne bo ukrenil nič, da bi odkril posameznikovo 
identiteto, tako da je ta oseba lahko prepričana, da njena identiteta ne bo razkrita. 
Če pa po drugi strani nizozemski organ za konkurenco pozna identiteto 
informatorja, mu ne more zagotoviti anonimnosti, saj mu sodišče lahko odredi, da 
razkrije identiteto informatorja, če bi se to v tem primeru zdelo potrebno. 
 
Smernice za informatorje določajo različne možnosti, kako lahko informatorji 
sporočijo svoje informacije nizozemskemu organu za konkurenco. Nizozemski 
organ za konkurenco je hotel zagotoviti, da posamezniki učinkovito zagotavljajo 
informacije, ki jih imajo, zato se je dogovoril z nacionalno kontaktno točko za 
anonimno prijavljanje kaznivih dejanj. Seveda posamezniki lahko tudi pokličejo 
neposredno informacijsko linijo nizozemskega organa za konkurenco ali pošljejo 
elektronsko pošto. Nacionalnemu organu za konkurenco pa je mogoče posredovati 
informacije tudi prek tretje osebe, ki ima vlogo posrednika. 
Najbolj pomembno pa je, da želi nizozemski organ za konkurenco spodbuditi 
informatorje, naj stopijo v stik z njim, če menijo, da imajo zanimive informacije.  

 

Avstrija 
Po dolgem in izčrpnem pripravljalnem delu so predloga za Zakon o kartelih in spremenjeni 
Zakon o konkurenci parlamentu predložili v razpravo januarja in sprejel ju je junija (Zakon o 
kartelih iz leta 2005, BGBI 61/2005; spremenjeni Zakon o konkurenci iz leta 2005, BGBI 
62/2005). Ključne točke obeh sprememb so prenos zakonodaje Skupnosti (člena 81 in 82 ES) 
v avstrijski Zakon o kartelih, odprava sistemov obveščanja in registracije, uvedba programa 
prizanesljivosti in še nekaj sprememb glede centraliziranega nadzora združevanja (višji pragi 
intervencije, prenos obveščanja s sodišča za kartele na zvezni organ za konkurenco (BWB) ter 
prehod konkurenčnih skupnih podjetij pod centraliziran nadzor združevanja). 
 
Povzetek poglavitnih novih pravil 
 
Bistveni elementi reforme, ki je začela veljati 1. januarja 2006, so: 

o prepoved kartelov in zlorabe prevladujočih položajev v skladu s členoma 81 in 82 ES; 
o odprava zahteve za dovoljenja za kartele in zahteve za obveščanje za sporazume o 

vertikalni distribuciji in neobvezujočih priporočil združenj v prid sistema pravne 
izjeme; 

o postopki v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2003 (zlasti odločbe o in zaveze o odpravi 
kršitve); 

o pravna odobritev za sprejetje programa prizanesljivosti (glej priročnik BWB na spletni 
strani: www.bwb.gv.at); 

o obvestila o združitvah sprejema BWB in ne več sodišče za kartele; 
o občuten dvig več pragov za zahtevo o obveščanju; 
o prehod konkurenčnih skupnih podjetij pod nadzor združevanja. 

 

Poljska 
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Poljsko konkurenčno pravo v letu 2005 ni doživelo nobenih ključnih sprememb.  

 

Portugalska 
 

Pravni okvir za trg goriva za motorna vozila – [Portaria 362/2005 z dne 4. aprila 2005 in Zakonski 

odlok št. 170/2005 z dne 10. oktobra 2005] 

Po priporočilu portugalskega organa za konkurenco vladi o delovanju trga goriv za motorna 
vozila so leta 2005 izdali dva zakonska ukrepa za spodbujanje konkurence na tem trgu.  
 
S prvim želijo preprečiti, da bi predpisi o varnosti ovirali vstop novih operaterjev, zlasti 
hipermarketov. Prizadeva si za bolj konkurenčen trg goriv, poleg tega predvideva zaščito 
potrošnikov. Odlok tudi nalaga trgovcem na drobno obveznost, da svoje cenike prikažejo na 
velikih tablah ob avtocestah, tako da se potrošniki lahko odločijo za dobavitelja že pred 
vstopom na samo bencinsko črpalko.  
 
Priporočilo št. 1/2005 – Sektor plina 
 
Uvedba zemeljskega plina na Portugalskem je zahtevala nov pravni okvir o varnostnih 
standardih za infrastrukturo in o vzpostavitvi inšpekcijskih organov.  
Portugalski organ za konkurenco je priporočil, da vlada razveljavi sklep, na podlagi katerega 
je imel Instituto Tecnológico de Gás (ITG) pravico, da nastopa kot inšpektor za plinske 
naprave in objekte in kot izdajatelj certifikatov. Ker je ITG neprofitno javno podjetje, 
katerega glavni partnerji so plinska podjetja, bi lahko njegova dejavnost podeljevanja 
certifikatov dobaviteljem plina povzročila izkrivljanje konkurence.  
 
Portugalski organ za konkurenco je tudi predlagal, da bi podrobneje razjasnili dolžnosti 
različnih operaterjev na tem področju in merila, s katerimi bi omilili veliko nesorazmerje v 
informacijah med operaterji in potrošniki.  

 
Priporočilo št. 2/2005 – Storitve mobilne telefonije 

 
Portugalski organ za konkurenco je predstavil priporočilo vladi o obliki in krajih, kjer je treba 
predstaviti cene storitev, ki jih zagotavljajo operaterji mobilnih telekomunikacij. V njem 
predlaga ukrepe, ki bodo olajšali izbiro najbolj učinkovite tarife za potrošnike in ki bodo 
spodbujali konkurenco na področju tarif med operaterji mobilnih komunikacij. 
 
Primerjanje tarif je izredno zapleteno in zahteva upoštevanje ogromnega števila spremenljivk. 
Zaradi tega se posamezni potrošnik težko odloča glede najustreznejše tarife. Portugalski organ 
za konkurenco se je zato odločil, da bo vladi predložil priporočilo, v katerem ji bo predlagal, 
naj sprejme zakonodajo, ki bi potrošnikom omogočala, da si izračunajo mesečne stroške in na 
operaterjevi spletni strani primerjajo sisteme tarif med operaterji ali v okviru istega omrežja 
ter tudi pogoje zvestobe in kaznovanja s standardnimi simulatorji. 
 
Organ meni, da bo ta instrument potrošnikom zagotovil možnost „minimalnih stroškov“, saj 
jim bo omogočil, da primerjajo različne tarife, ki jih ponujajo operaterji za določen profil 
porabe. Tako se bodo lahko odločili za najugodnejšo možnost na podlagi cene. 
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Povzetek novih določb 
 
Osnutek predloga Zakonskega odloka o programu prizanesljivosti 
 
Portugalska trenutno nima programa prizanesljivosti. Vendar je portugalski organ za 
konkurenco vladi predstavil osnutek predloga, ki bi lahko ustvaril program prizanesljivosti, ki 
bi zagotavljal polno imuniteto ali znižanje glob, naloženih podjetjem ali fizičnim 
osebam/posameznikom za ravnanje, ki ga zajema člen 4 portugalskega Zakona o konkurenci 
(zelo podoben členu 81 Pogodbe ES). Predlagana ureditev predvideva koristi samo za prvi 
dve podjetji, ki se bosta javili, in določa dve ravni znižanja globe – do 50 % in več kot 50 % – 
ter vključuje tudi možnost „bonusa za prizanesljivost“.  
 

Osnutek predloga Zakonskega odloka o postopkovnih pravilih za področje uporabe Uredbe 
št. 1/2003 

Portugalski organ za konkurenco je vladi predstavil osnutek predloga, ki je usmerjen v polno 
uveljavitev člena 15 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 o sodelovanju z nacionalnimi sodišči, saj 
meni, da bi njegovo uveljavitev lahko ogrožala odsotnost ustreznih pravnih postopkov na 
nacionalni ravni. Ta osnutek predloga želi razjasniti okvir, kako Komisija ali portugalski 
organ za konkurenco predstavljata „poročila pravnega svetovalca sodišča“, in okvir za 
mnenja, za katera nacionalna sodišča zaprosijo obe agenciji. Vzpostavlja tudi pravni kanal za 
sporočanje sodnih odločitev v zvezi s členoma 81 in 82 Pogodbe ES Komisiji.  

Slovenija 
V letu 2005 v slovenski nacionalni zakonodaji ni bilo nobenih zakonodajnih sprememb. 

 

Slovaška 
V letu 2005 ni bilo nobenih zakonodajnih sprememb. Urad se trenutno ukvarja z novimi 
smernicami glede pregledov, prizanesljivosti in kazni. 
 

Finska 
Parlament je decembra odobril zakonski osnutek o plačilih, kot so podkupnine in kazni, 
vključno z globami za kršenje konkurence, tako da se ne bodo več štele v izdatke, ki se 
odštejejo pred plačilom davka, saj to zmanjšuje njihov odvračilni učinek. Zakon bo začel 
veljati v davčnem letu 2006 (360/1968). 
 

Švedska 

Povzetek novih določb 

• Pregledi: 
Sprememba člena 48 Zakona o konkurenci: odločba mestnega sodišča v Stockholmu o 
pregledih lahko zajema domove in druge prostore, ki jih uporabljajo člani odbora in 
zaposleni v podjetju, v katerem se izvaja preiskava (Zakon 2005: 598). 
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• Kazni: 
Sprememba člena 33 Zakona o konkurenci: pravica do zahtevka za nadomestilo škode, 
nastale zaradi podjetij, ki so, namerno ali po malomarnosti, kršila Zakon o konkurenci ali 
člena 81 ali 82 Pogodbe ES (Zakon 2005: 598). 

 

Združeno kraljestvo 
 
V letu 2005 v nacionalni zakonodaji Združenega kraljestva ni bilo nobenih zakonodajnih 
sprememb. 
 
 
1.2. Izvajanje pravil konkurence ES s strani nacionalnih organov za konkurenco 
 
Države članice so poročale o naslednjih odločbah:  
  

Belgija 
 
Povzetki zadev  
 
Zloraba prevladujočih položajev 
 
Belgijski Svet za konkurenco je 30. novembra 2005, na koncu postopka, ki so ga sprožil 
zaradi preiskave zlorabe prevladujočega položaja, razglasil odločbo, s katero je sprejel 
zaveze, ki jih je predlagalo podjetje Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB). Ta odločba 
dopolnjuje odločbo, ki jo je Evropska komisija sprejela 22. junija 2005 (zadeva 
COMP/39.116), saj vsebuje drugačne ugotovitve o možnih kršitvah. Uporabljena je bila enaka 
opredelitev proizvodnega trga.  
 
Ker belgijska zakonodaja ne vsebuje nobene izrecne določbe o možnosti sprejetja zavez, je 
Svet za konkurenco utemeljil svojo odločbo na členu 45 Uredbe (ES) št. 1/2003, ki navaja, da 
je uredba v celoti zavezujoča (torej vključno s členom 5) in se neposredno uporablja v vseh 
državah članicah.  
 
Ponujene zaveze je ocenil in dodelal organ za konkurenco. Posredovane so bile vodilnim 
operaterjem na trgu, da bi lahko podali morebitne pripombe. Odločba z uporabo enake logike 
kot v 13. uvodni izjavi k Uredbi (ES) št. 1/2003 ugotavlja, da zaveze, ki jih je ponudilo 
podjetje CCEB, zadostujejo za odpravo pomislekov Sveta za konkurenco in ustrezno 
odgovarjajo na ugotovitve o možnih kršitvah, ne da bi bilo treba ugotavljati, ali je kršitev 
obstajala ali še vedno obstaja. Te zaveze bodo pomagale okrepiti konkurenco na belgijskem 
trgu gaziranih brezalkoholnih pijač. CCEB se je zavezal, da bo uporabil enake pogoje za vse 
svoje stranke v enakovrednem položaju. Vse določbe teh zavez ter trgovinska in operativna 
politika CCEB temeljijo na tem načelu nediskriminatornosti. 
 
Odločba je postala dokončna, ker v določenem roku ni bilo nobenega ugovora.  
 
Sporazumi in usklajena ravnanja 
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Belgijski Svet za konkurenco je 29. julija 2005, na koncu postopka, ki se je začel kot 
preiskava, ki jo je na lastno pobudo sprožil organ Corps des Rapporteurs in se tako odzval na 
pritožbo, razglasil odločbo, da bo belgijska profesionalna nogometna liga (Ligue belge de 
football professionnel – LBV) podelila pravice prenosa tekem v prvi in drugi ligi belgijskega 
nogometnega prvenstva za sezone 2005–2006, 2006–2007 in 2007–2008. LBV je 9. maja 
2005 v imenu nogometnih klubov iz prve in druge lige te pravice podelil podjetju Belgacom 
Skynet.  
 
Taka skupna prodaja pravic prenosa pomeni dogovor med nogometnimi klubi, katerega 
zakonitost je bilo treba preveriti glede na člen 81. Člen 81 se je lahko uporabljal, ker so bili 
izpolnjeni pogoji, določeni v obvestilu Komisije, ki je vsebovalo smernice o učinku na 
trgovino.  
 
Svet za konkurenco je menil, da ravnanje LBV, ki je podelila Belgacom Skynetu vse pravice 
televizijskih prenosov, ni v nasprotju s členom 81 ES. Svet je med drugim upošteval, da je 
Belgacom, prejšnji prvotni telekomunikacijski operater, na novo vstopil na trg plačljivih TV-
storitev, kjer so dotlej prevladovali drugi kanali.  
 
Pred bruseljskim prizivnim sodiščem je bila vložena pritožba na to odločbo Sveta za 
konkurenco. Odločitev sodišča se pričakuje v drugi polovici leta 2006. 
 
Seznam vseh odločb o uporabi členov 81/82, ki jih je sprejel nacionalni organ za 

konkurenco 

• Odločba 2005-I/O-40 z dne 29. julija 2005: Kombinirana prodaja pravic prenosa v 
belgijskem nogometnem prvenstvu (LBV).  

 
– Celotno besedilo odločbe (samo v nizozemščini): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20. 10. 2005 – 2. izd. (str. 44947–44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, str. 28 na spletni strani Sveta 

za konkurenco na naslovu: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
– Besedilo sporočila za javnost (v francoščini):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
– Besedilo sporočila za javnost (v nizozemščini):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
– Besedilo sporočila za javnost (v francoščini):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Odločba 2005-I/O-52 z dne 30. novembra 2005: Distri-One SA/Coca-Cola Enterprises 
Belgium SPRL 

– Celotno besedilo odločbe (samo v francoščini):  
- Moniteur belge (M.B.) 22. 12. 2005 – 2. izd. – (str. 55371–55386) 
- Zadnje odločbe Sveta za konkurenco na spletni strani sveta na naslovu: 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
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– Besedilo sporočila za javnost (v nizozemščini):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• Odločba 2005-P/K-58 z dne 21. decembra 2005: G. Delandes Diffusion/Federauto 
– Celotno besedilo odločbe (samo v francoščini):  

-  Moniteur belge (M.B.) 27. 2. 2006 (str.. 10503–10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van 

Rechtspraak, 2005, št. 4, str. 94 : 
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2
005_04.pdf 

Češka 
Urad je leta 2005 izdal naslednji dve odločbi, ki uporabljata člen 82 Pogodbe ES: 
 
Zloraba prevladujočega položaja s strani gozdarske družbe v državni lasti 
 
Leta 2005 so sprožili preiskavo v zvezi z domnevno kršitvijo Zakona o konkurenci in člena 82 
ES družbe v državni lasti Lesy České republiky, s.p. (Gozdovi Češke republike, v nadaljnjem 
besedilu LCR). LCR je prekinil pogodbena razmerja s svojimi dobavitelji na področju 
gozdarskih del, tako da je nekatere pogodbe razglasil za neveljavne in zahteval spremembo 
sistema, ki bi temeljil na posameznih naročilih.  
 
Urad za varstvo konkurence je ugotovil, da ima LCR prevladujoč položaj na trgu dejavnosti 
rasti, izkoriščanja v gozdu in na trgu surovega lesa. Sklenil je, da je LCR svojim pogodbenim 
partnerjem povzročil stvarno škodo, zaradi začasne prekinitve gozdarskih dejavnosti, ter tudi 
nematerialno škodo, ki je bila posledica negotovosti glede prihodnjih možnosti sodelovanja 
LCR in je posegala v naložbe, ki so jih prizadete družbe že začele izvajati. 
 
LCR je Uradu za varstvo konkurence predlagal sprejetje ukrepov in zavez, za katere je urad 
ugotovil, da bi odpravili morebitne negativne učinke dejavnosti LCR na njegove pogodbene 
partnerje. Urad je sprejel odločbo, v skladu s katero mora LCR ponovno vzpostaviti svoja 
pretekla pogodbena razmerja. Poleg tega mora LCR opraviti izbor vseh svojih pogodbenih 
partnerjev za zapleteno zagotavljanje dejavnosti rasti in izkoriščanja izključno na podlagi 
preglednih in nediskriminatornih javnih razpisov, za pogoje katerih se je dogovoril z uradom. 
Urad je v skladu z zakonom ustavil preiskavo, ker zadevno ravnanje ni povzročilo večjega 
izkrivljanja konkurence. LCR je ravnal v skladu z zgoraj navedenimi popravljalnimi ukrepi. 
 
 
Zloraba prevladujočega položaja s strani telekomunikacijskega operaterja 
 
Od leta 2002 je domači telekomunikacijski operater ČESKÝ TELECOM, a.s. (v nadaljnjem 
besedilu ČTc) ponudil cenovne načrte, predvidene za gospodinjstva in male podjetnike, ki so 
vsebovali klice v dobro ali zastonj minute, vključene v mesečni pavšal. Zloraba 
prevladujočega položaja družbe ČTc je nastala zaradi vezave storitev v svežnje, tj. mesečni 
pavšal, ponujen na trgih, kjer ima družba bistveno prevladujoč položaj, skupaj s storitvami, 
ponujenimi na omenjenih trgih, kjer se stalno razvija konkurenčno okolje. Stranke ČTc so z 
nakupom cenovnega načrta, ki vključuje klice v dobro ali zastonj minute, pridobile določene 
„zastonj“ klice. Če stranka ni izkoristila zneska klicev v dobro ali prostih minut, je še vedno 
morala plačati poln mesečni pavšal in znesek plačila ni odseval dejstva, da klici v dobro 

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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(zastonj minute) niso bili polno izkoriščeni. Struktura zadevnih cenovnih načrtov ni 
omogočala delitve plačila na cene klicev in najem telefonske linije. Stranke so zato nerade 
klicale prek drugih operaterjev, saj niso želele izgubiti nečesa, kar so dobile „zastonj“ v 
okviru mesečnega pavšala. Ko so stranke ČTc porabile svoje zastonj minute ali klice v dobro, 
o tem niso bile obveščene. Zaradi nepreglednih cenovnih pogojev stranke tudi niso mogle 
primerjati stroškov s storitvami, ki jih ponujajo drugi telekomunikacijski operaterji.  
 

Vendar pa je bila škoda povzročena predvsem tekmecem ČTc, ki so imeli možnost zgolj 
minimalne konkurence. Tako je bil oviran razvoj zdravega konkurenčnega okolja, od katerega 
bi imele na koncu korist stranke. Med postopkom se je dokazalo, da je ravnanje domačega 
operaterja slabo vplivalo na strukturo konkurence na skupnem trgu in na trgovino med 
državami članicami Evropske skupnosti. ČTc je bila zaradi kršitve člena 82 ES naložena 
globa 205 000 000 CZK (približno 7,5 milijona EUR).  

 

Danska 

Zloraba prevladujočega položaja 
 
Cene in pogoji za TV-oglase družbe TV2 
 
Svet za konkurenco je sklenil, da nekateri deli sistema popustov družbe TV2 kršijo člen 82 
Pogodbe in oddelek 11(1) danskega Zakona o konkurenci. Upoštevni trg je opredeljen kot trg 
TV-oglaševanja na Danskem. Nacionalna TV-družba v državni lasti TV2 ima v obdobju 
2001–2005 z več kot 50-odstotnim tržnim deležem prevladujoč položaj na tem trgu. 
Geografski trg je Danska.  
 
Ker TV2 pokriva skoraj 100 % televizijskega trga in ker ima velik delež gledalcev, morajo 
oglaševalci, ki želijo speljati nacionalne kampanje TV-oglasov z visoko pokritostjo, večino 
svojega proračuna za kampanjo TV-oglasov porabiti pri TV2. Pravzaprav je konkurenca na 
trgu TV-oglaševanja prisotna samo pri nepomembnem delu oglaševalskih proračunov za TV-
oglaševanje. TV2 pri sklepanju letnih sporazumov z oglaševalci ponuja letne popuste, višina 
katerih je odvisna od oglaševalčevega letnega proračuna. Letni popust TV2 je progresivni 
retroaktivni popust z več količinskimi pragovi. Zagotovljeni odstotek sega od 4,7 % do 
19,7 %. 
 
Pripravili so ekonomsko analizo učinkov sheme popustov. Ugotovljeno je bilo, da TV2 lahko 
zaradi svojega letnega popusta zaračuna visoko ceno pri prvem delu oglaševalčevega letnega 
proračuna in nizko ceno pri nepomembnem delu oglaševalčevega proračuna. Zaradi položaja 
TV2 na trgu in dejstva, da je konkurenca prisotna samo pri dodeljevanju nepomembnega dela 
proračunov oglaševalcev za TV-oglaševalske kampanje, bi letni popust TV2 lahko deloval na 
trgu izključevalno. TV2 je bilo ukazano, naj opusti shemo popustov. Primer je temeljil na 
obvestilu, ki ga je poslal TV2.  
 
Elsamova uporaba neprimernega določanja cen 
 
Svet za konkurenco je odločil, da je energetska družba Elsam zlorabila svoj prevladujoči 
položaj na veleprodajnem trgu električne energije (promptni in OTC trg). Elsam je danska 
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energetska družba, dejavna na področju proizvodnje in prodaje električne energije na 
veleprodajni ravni. Zloraba je zajemala določanje previsokih cen električne energije na 
borznem trgu Nord Pool, prim. člen 82 (1)(a) ES. Geografski trg je bil zahodni del Danske.  
 
Svet za konkurenco je menil, da je v obdobju od 1. julija 2003 do 31. decembra 2004 Elsam 
zlorabljal svoj prevladujoči položaj v skupnem času 900 ur, tako da je Nord Poolu pošiljal 
pretirane cenovne ponudbe za dobavo električne energije. Organ za konkurenco je menil, da 
je Elsamovo ravnanje glede cen pri potrošnikih (zasebnih in poslovnih) povzročilo izgubo v 
višini 25 milijonov EUR. Svet za konkurenco je moral zaradi posebnih okoliščin na 
veleprodajnem trgu električne energije napraviti neobičajen korak in odrediti Elsamu, naj 
upošteva določeno shemo določanja cen pri pošiljanju svojih ponudb Nord Poolu. Ta cenovna 
shema predpisuje uporabo določenih formul. Tako so cene, ki jih Elsam lahko pošilja na 
promptni trg Nord Poola, omejene.  

Sporazumi in usklajena ravnanja 
 
Carlsbergov standardni sporazum v sektorju hotelirstva in gostinstva (Horeca) 
 
Danski Svet za konkurenco je oktobra 2005 sprejel odločbo, s katero so postale zaveze, ki jih 
je Carlsberg sprejel glede svojih sporazumov o pivu z danskimi hoteli, restavracijami in 
kavarnami, pravno zavezujoče. Danski organ za konkurenco je v svoji predhodni oceni 
ugotovil, da so nekatera Carlsbergova poslovna ravnanja pri dobavi piva, ki so se nanašala na 
zahteve po izključnosti, zaskrbljujoča s stališča oddelka 6 danskega Zakona o konkurenci 
oziroma člena 81 ES in oddelka 11 danskega Zakona o konkurenci oziroma člena 82 ES. 
Carlsberg je za odpravo ugotovljenih pomislekov ponudil, da bo sprejel niz zavez. Organ za 
konkurenco je ugotovil, da se je Carlsberg z zavezami ustrezno odzval na zgornje pomisleke. 
 
Danski organ za konkurenco je preiskal Carlsbergovo ravnanje na naslednjih področjih: (1) 
izključnost opreme in (2) izključnost prodajnih mest. Upoštevni proizvodni trg je zadeval 
prodajo piva z zaščitnim znakom v sektorju hotelirstva in gostinstva. Geografski trg je 
zajemal Dansko. Carlsberg je imel s 70-odstotnim tržnim deležem v sektorju hotelirstva in 
gostinstva prevladujoč položaj na upoštevnem trgu.  
 
Carlsbergove zaveze so znižale rok za odpoved sporazumov o napravah in sodelovanju. 
Carlsberg je sprejel tudi zavezo, ki omogoča vgradnjo druge naprave za točeno pivo pri 
točilnem pultu. Zaveze poleg tega zadevajo možnost, da lastnik prodajnega mesta od 
Carlsberga po vnaprej določeni ceni kupi obstoječe naprave za pivo. Poleg tega je Carlsberg 
sprejel različne zaveze glede pravice do zamenjave dobavitelja, omejitev za splošno uporabo 
sporazumov o sponzorstvu itd.  
 

Seznam odločb, sprejetih v skladu s členoma 81/82 
 
Sestanek Sveta za konkurenco z dne 23. februarja 2005 
Post Danmark  
Odločba o zavezah po odločbi o členu 82 iz leta 2004 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Sestanek Sveta za konkurenco z dne 27. aprila 2005 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
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Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Člen 82 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Sestanek Sveta za konkurenco z dne 22. junija 2005 
DBC Medier   Člen 82 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film Člena 81/82 – zaveze 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Sestanek Sveta za konkurenco z dne 26. oktobra 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  Člena 81/82 – zaveze 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Sestanek Sveta za konkurenco z dne 30. novembra 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser Člen 82 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde Člen 81 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Sestanek Sveta za konkurenco z dne 21. decembra 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 Člena 81/82 – zaveze 
Sporočilo za javnost v angleščini:  
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser Člen 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Nemčija 

E.ON Ruhrgas 

Zvezni urad za kartele je E.ON Ruhrgasu AG prepovedal sklepati dolgoročne pogodbe o 
dobavi plina. E.ON Ruhrgas s svojim ravnanjem, da dolgoročno priveže nase velik delež 
regionalnih in lokalnih odjemnikov plina, tako da zahteva od njih, da od njega pridobijo več 
kot 80 % svojih dobav, krši evropsko in nemško konkurenčno pravo (členi 81, 82 ES, oddelek 
1 GWB). Vezanje distributerjev z dolgoročnimi pogodbami o dobavi ima učinek vnaprejšnje 
izključitve, saj onemogoča nove vstope na trg in tretjim strankam dobaviteljem odvzema 
možnost dobave v prihajajočih letih. 
Proti odločbi je bila vložena pritožba pred višjim okrožnim sodiščem v Düsseldorfu. Podjetje 
je obenem zaprosilo za razveljavitev njene takojšnje izvršljivosti. 
 

 Sporočila za javnost z dne 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
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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.sht
ml 
27. 9. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06. 4. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28. 1. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

 Odločba (v nemščini) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Zvezni urad za kartele je preiskal pridobitev poslovnega deleža nabavne in tržne zadruge 
ALIDIS/Agenor s strani EDEKA Zentrale AG & Co., in sicer s stališča predpisov o nadzoru 
združevanja in člena 81 ES. Menil je, da so bili izpolnjeni pogoji člena 81(3) ES. Preiskava je 
bila izvedena v povezavi s prevzemom podjetij SPAR Handels AG in Michael Schels & Sohn 
GmbH & Co. OHG s strani verige živilskih trgovin EDEKA. EDEKA bo v prihodnje 
upravljala zadrugo skupaj z ITM Entreprises S.A. in Centros Comerciales Ceco S.A. 
(EROSKI).  
 

 Sporočilo za javnost z dne 29. 8. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
Zvezni urad za kartele je zaradi pritožb prepovedal družbi Deutsche Post AG, da bi ovirala ali 
diskriminirala konkurenčne male ali srednje ponudnike poštnih storitev na področju „storitev 
priprave pošte“ in odredil takojšnjo izvršitev odločbe. Deutsche Post se je pritožila proti 
odločbi ter proti odredbi o njeni takojšnji izvršljivosti. Višje okrožno sodišče v Düsseldorfu je 
zadržalo odredbo o takojšnji izvršljivosti. Sodba o glavnem vprašanju še ni bila izrečena.  
Storitve priprave pošte vključujejo predvsem zbiranje in predhodno sortiranje pisem ter tudi 
vnos pisem, lažjih od 100 gramov, v sortirne centre Deutsche Post. 
Deutsche Post trenutno za take storitve ponuja popuste med 3 in 21 % lastnim velikim 
strankam, a tudi PostCon Deutschland kot registrirani sodelujoči družbi. Vendar pa Deutsche 
Post s temi popusti tekmecem (tako imenovanim „povezovalcem“) preprečuje vstop na trg za 
zbiranje, predsortiranje in vnos pisem. Mala in srednja podjetja praviloma ne ustvarijo 
minimalnih količin pošte, ki jo predpisuje Deutsche Post, da bi bila upravičena do zgornjih 
popustov. Takšna podjetja tako lahko znižajo svoje poštne stroške samo zaradi dejavnosti 
povezovalcev. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Zvezni urad za kartele je pri preiskovanju primera sklenil, da to ravnanje Deutsche Post krši 
nemško in evropsko konkurenčno pravo (člen 82 ES). Evropska komisija je v vzporednem 
postopku ugotovila, da nemški Zakon o pošti krši zakonodajo EU. 
 

 Sporočila za javnost z dne 
13. 4. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14. 2. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03. 11. 2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Loterijske družbe  
Načrt treh loterijskih družb, da bi skupaj dobile večinski delež v družbi, ki kot komercialni 
loterijski agent ponuja loterijo in športne stave prek interneta, je po mnenju nemškega Urada 
za kartele sprožil pomisleke o konkurenci v zvezi s pravili nadzora združevanja in členom 1 
GWB in členom 81 ES. Vpletene strani so projekt opustile. 
 
Industrijsko zavarovanje 
Zvezni urad za kartele je leta 2005 desetim zasebnim in sedmim javnim zavarovalniškim 
družbam in zadevnim direktorjem naložil globe v skupni višini približno 150 milijonov EUR. 
Kršitev konkurenčnega prava (člen 81 ES) je imela vsedržavni in medpanožni učinek, 
predvsem na sektor zavarovanja industrijske lastnine (požar, posledična škoda, zavarovanja 
EC in kasko zavarovanja ter tehnična zavarovanja), pa tudi na sektor zavarovanja prevozov in 
monopolnem sektorju zavarovanja stavb. Zvezni urad za kartele je ugotovil, da so se ustrezni 
zavarovatelji sredi leta 1999 dogovorili, da bodo odpravili takratno močno konkurenco na 
področju premij in pogojev, s čimer so povzročili preobrat na trgu. Kartel je temeljil na 
sporazumu med direktorji družb, zastopanimi v Posebnem odboru za zavarovanje industrijske 
lastnine (FIS) Nemškega zavarovalniškega združenja (GDV), po načelu, ki ureja njihovo 
prihodnje konkurenčno vedenje v zvezi z obnovitvijo pogodb (tako imenovana „načela FIS“). 
Načela FIS so se v času spreminjala, da bi upoštevala tekoče razmere na trgu in tako 
uveljavila enotno raven povišanja premij, viškov, ki jih plačajo imetniki police, ter tudi drugih 
sprememb pogodbenih pogojev. To je zagotavljal neformalni dogovor, da družbe ne bodo z 
lastnimi ugodnimi ponudbami posegale v prilagoditve premije tekmeca, ko bodo podaljševale 
pogodbe, in da novim podjetjem ne bodo zaračunavale manj kot najnižjo premijo. Sklenitelji 
neformalnega dogovora so se vsaj od leta 2001 držali dogovora, da na področju zavarovanja 
prevozov ne bodo poviševali premij in prilagajali pogojev za imetnike polic, saj se niso želeli 
medsebojno spodkopavati ali ovirati (dogovorjeno načelo dogovora: „spoštuj vodilnega“). 
Odločbe o naložitvi glob še niso dokončne, saj so se zadevne strani pritožile proti njim. 
Pritožbe obravnava višje okrožno sodišče v Düsseldorfu. 
 

 Sporočili za javnost z dne 
15. 9. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
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23. 3. 2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estonija 

Odločba, ki je bila leta 2005 sprejeta v skladu s členoma 81/82: 
Odločba št. 24-L z dne 5. maja 2005 (člen 82). Družba Estonian Air je domnevno zlorabila 
prevladujoči položaj, tako da za neodvisne potovalne agencije in lastna maloprodajna mesta ni 
uporabljala enakih cenovnih pogojev. Estonski Odbor za konkurenco je menil, da zloraba 
prevladujočega položaja ni bila dokazana.  
Javna različica odločbe je na voljo v estonskem jeziku (AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air) 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf 
 

Grčija 
Odločbi 277/2005 in 284/20005 v skladu s členoma 81/82 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Zadevna podjetja: 
a) Grško združenje supermarketov („SESME“) 
b) Naslednji supermarketi, ki delujejo v Grčiji: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA in TROFINO SA  
 
Domnevna kršitev: 

 
Upravni odbor zveze SESME je od vseh supermarketov, ki so člani SESME, zahteval enotno 
uporabo seznama, ki enostransko določa delež popustov, ki jih mora vsak dobavitelj 
zagotoviti vsem članom zveze SESME. Poleg tega je sedem največjih grških supermarketov 
(nekateri so bili tudi člani upravnega odbora zveze SESME) organiziralo dva sestanka 
februarja in aprila 2004 in se ju udeležilo. Cilj teh sestankov je bil dogovoriti se o ukrepih za 
spopadanje s konkurenco velikih multinacionalnih supermarketov (namreč Carrefourja) in 
velikih multinacionalnih diskontov (namreč Lidla in Plusa). 
 
Pravna presoja  
Grška Komisija za konkurenco je sprejela stališče, da je priporočilo, ki ga je izdala zveza 
SESME in ki je določalo fiksen delež popusta za vsakega dobavitelja, imelo že status odločbe 
o določanju najnižjih cen. Poleg tega je grška Komisija za konkurenco ugotovila, da je 
sestanek sedmih trgovcev na drobno privedel do sodelovanja med udeleženci, in sicer v obliki 
skupne politike, ki je imela namen izkrivljati in omejevati konkurenco na upoštevnem trgu. 

 
Odločba 
 
Grška Komisija za konkurenco je z Odločbo 277/2005 sklenila, da pomenijo priporočila zveze 
SESME kršitev odstavek 1 člena 1 Zakona 703/1977 in člen 81 (1) ES. V dodatni Odločbi 
284/2005 je tudi ugotovila obstoj usklajenega ravnanja med udeleženci dveh sestankov in zato 
kršitev odstavka 1 člena 1 Zakona 703/1977 in člena 81 (1) ES. Zato je grška Komisija za 
konkurenco naložila naslednje globe:  
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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– SESME 15 000 000 EUR (to je 0,28 % skupnega prihodka članic SESME) 
– 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 
 

Španija 
 
Zloraba prevladujočega položaja 
 
E-S ASEMPRE proti CORREOS  
 
Asociación Profesional De Empresas De Reparto Y Manipulación De Correspondencia 
(ASEMPRE) je 21. januarja 2003 pri Službi za konkurenco vložil pritožbo proti Sociedad 
Estatal Correos Y Telégrafos (CORREOS) zaradi domnevne kršitve člena 6 Zakona o 
konkurenci in člena 82 ES. Vložnik je trdil, da CORREOS podpisuje pogodbe z velikimi 
strankami za skupno izvajanje poštnih storitev, ki se zagotavljajo v konkurenci z drugimi 
operaterji, in storitev, ki jim po zakonodaji opravlja CORREOS, in da prek navzkrižnih 
subvencij uporablja politiko določanja pretiranih cen. 

 
Med preiskavo se je spis razdelil v dve zadevi, saj ni bilo mogoče dobiti podatkov iz sistema 
obračunavanja stroškov, ki takrat ni bil na voljo. 
Prvi spis se je zaprl z odločbo o naložitvi globe. Sodišče za konkurenco je 15. septembra 2004 
sprejelo Odločbo 608/04, s katero je ugotovilo, da CORREOS krši člen 6 Zakona o 
konkurenci in člen 82 ES, saj je zlorabil svoj prevladujoči položaj na reguliranem trgu poštnih 
storitev s podpisovanjem izključnih pogodb z visokimi znižanji za skupno zagotavljanje 
poštnih storitev, ki jih zakonodaja zagotavlja CORREOSU, in drugih nereguliranih storitev. 
Sodišče je CORREOSU naložilo plačilo globe v višini 15 milijonov EUR in prenehanje 
takšnega ravnanja. 
 
Drugi spis so zaprli septembra 2005 z odločbo o zavezah. V tem primeru so bile domnevne 
kršitve opažene v sporazumih za zagotavljanje poštnih storitev med CORREOS in osebami, 
kot so banke, in sestavljalo jih je podeljevanje nepoštenih znižanj in določanje pretiranih cen 
za velike stranke.  
Trg je bil opredeljen kot trg za liberalizirane poštne storitve in univerzalne poštne storitve, ki 
niso rezervirane, ter trg za rezervirane univerzalne poštne storitve, oboje na španskem 
ozemlju. Odločba o zavezah določa pogoje za zagotovitev, da znižane cene vedno pokrijejo 
stroške.  
 
(Za več informacij glej „Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS“; 
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 

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
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Grupo Gas Natural (GGN), integrirano podjetje plinskega gospodarstva, ima prevladujoč 
položaj na vseh španskih trgih zemeljskega plina. Junija 2001 sta dve njegovi podružnici, 
GNC in ENAGAS, podpisali pogodbo, ki pridržuje določene zmogljivosti za ponovno 
uplinjanje za GNC, dobavno vejo GGN.  
 
Špansko sodišče za konkurenco je sprejelo odločbo, v kateri je sklenilo, da je GRUPO GAS 
NATURAL (GGN) kršil člen 6 španskega Zakona o konkurenci in člen 82 ES. Sodišče je 
menilo, da je GGN zlorabil svoj prevladujoč položaj na španskih trgih zemeljskega plina, 
vključno s trgom osnovnega omrežja zemeljskega plina, za uvoz zemeljskega plin v Španijo, 
tako da je s pogodbo pridržal določene zmogljivosti ponovnega uplinjanja za GNC. Ugotovilo 
je, da izključno pridržanje zmogljivosti za ponovno uplinjanje za GNC pomeni diskriminacijo 
drugih udeležencev v sistemu in pomeni uvedbo neenakih pogojev za enake transakcije z 
drugimi trgovinskimi strankami, s čimer jih postavlja v konkurenčno slabši položaj v smislu 
člena 82(c) Pogodbe. ENAGAS ima v lasti večino zmogljivosti v osnovnem omrežju 
zemeljskega plina, vključno z obrati za ponovno uplinjanje. Zakonodaja ga zavezuje, da 
omogoči dostop do teh obratov vsem udeležencem v sistemu in pri tem obravnava prošnje 
glede na čas, ko jih je prejel. Sodišče je GRUPO GAS NATURAL naložilo globo 8 milijonov 
EUR. 

 
(Za več informacij glej Zadevo 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  
 
Celoten seznam odločb, ki sta jih Služba za konkurenco in Sodišče za konkurenco v letu 2005 
sprejela v skladu s členoma 81/82: 
 
• E-S ASEMPRE proti CORREOS 

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

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (ni bilo razlogov za ukrepanje). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (ni bilo razlogov za ukrepanje-
postopek). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (ni bilo razlogov za ukrepanje-postopek). 
• COCA - COLA (ni bilo razlogov za ukrepanje-postopek; glej tudi COMP IV/ 39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

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

 
 

Francija 
 
Zloraba prevladujočega položaja 
 
Odločba 05-D-12 z dne 17. marca 2005  
Družbi 20 Minutes in Métro, ki objavljata dnevna časopisa s splošnimi informacijami, ki se 
razdeljujeta zastonj in se financirata samo z oglaševanjem, sta se pritožili Svetu za 
konkurenco zaradi tega, ker združenje EUROPQN (ki združuje velike nacionalne dnevne 

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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časopise) ni hotelo vključiti njunih publikacij v svojo raziskavo o deležu branosti nacionalnih 
dnevnikov.  
 
Trdila sta, da to dejanje, ki jima je praktično onemogočilo dostop do oglaševalskega trga po 
običajnih konkurenčnih pogojih, izvira iz dogovora, s katerim naj bi upočasnili njuno rast, in 
zlorabe prevladujočega položaja. V pritožbo sta vključila zahtevo po začasnih ukrepih.  
EUROPQN je na sestanku, na katerem naj bi obravnavali zahtevi za začasne ukrepe, ki sta ju 
vložila 20 Minutes in Métro, predlagal zaveze, s katerimi naj bi odpravili zadevne pomisleke 
o konkurenci. 
 
Svet je ob upoštevanju teh dejavnikov in po prejemu pripomb zainteresiranih tretjih strani 
menil, da zaveze, ki jih je ponudil EUROPQN, zadovoljivo rešujejo zadevno težavo glede 
konkurence. Nato je izdal odločbo o sprejetju zavez in zaprl spis o zadevi. To je bilo prvič, da 
je Svet uporabil postopek o zavezah.  
 
Odločba 05-D-16 z dne 26. aprila 2005  
SACD (družba, zadolžena za kolektivno upravljanje pravic dramatikov in skladateljev) je s 
klavzulo v svojih statutih obvezal svoje člane, da upravljanje pravic v svojih gledaliških 
predstavah kombinirajo z upravljanjem svojih avdiovizualnih pravic. Avtorji so tako morali 
SACD zaupati upravljanje vseh svojih pravic in niso imeli možnosti delitve. 
 
Ta klavzula, ki je zahtevala vezano upravljanje vseh pravic, je tako SACD omogočila, da 
„izrabi svoj monopolni položaj na nespornem in neizogibnem trgu upravljana avdiovizualnih 
pravic, s čimer je utrdila in zadržala svoj monopolni položaj na potencialno konkurenčnem in 
odprtem trgu upravljanja pravic za uprizarjanje dramskih del“. Pravzaprav avtorji niso imeli 
nobene izbire glede upravljanja avdiovizualnih pravic, zato so bili prisiljeni SACD zaupati 
tudi upravljanje pravic svojih gledaliških predstav, čeprav to ni isti trg in bi jih lahko 
upravljala kaka druga družba za kolektivno upravljanje ali pa bi to počeli sami.  
 
Svet je menil, da zaveze, ki jih je sprejel SACD, zadovoljivo rešujejo zadevno težavo glede 
konkurence. SACD se je zavezal, da bo na naslednji letni skupščini spremenil svoje statute, 
tako da bo avtorjem omogočil delitev njihovih del na tri različne kategorije: dramska dela, 
avdiovizualna dela in slikovna dela. 
 
Ker pa mora SACD imeti možnost opravljanja svoje naloge kolektivnega upravljanja pod 
pogoji razumnega ekonomskega ravnovesja, bodo za to možnost delitve veljale določene 
omejitve:  

– nekaterih kategorij del za avtorjevega življenja ni mogoče umakniti do konca vsakega 
dveletnega obdobja, izračunanega od datuma avtorjevega članstva ali datuma spremembe 
njegovih prispevkov; 

– določene kategorije dela ni mogoče v celoti ali delno umakniti več kot trikrat v 
avtorjevem življenju.  

 
Za to ravnovesje je veljalo, da ustreza načelom iz sodne prakse ES, v skladu s katero je treba 
svobodo avtorjev, ki bi želeli individualno upravljati nekatere pravice, uskladiti z zmožnostjo 
družbe za kolektivno upravljanje, da zadovoljivo deluje v prid svojih članov. 
 
Odločba 05-D-63 z dne 17. novembra 2005 
Svet za konkurenco je menil, da je skupina La Poste zlorabila svoj prevladujoči položaj, saj je 
zanemarila načelo nediskriminatornosti pri določanju cen v prid nekaterim pošiljateljem pošte 
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in lastni podružnici Datapost. La Poste je s cenami za masovno pošto, ki jih je 
diskriminatorno zaračunavala določenim strankam, izkrivljala konkurenco med poštnimi 
povezovalci, ker po različnih conah niso bili deležni enakih pogojev. Nekajkrat je imela sama 
La Poste ali pa njena podružnica Datapost koristi od takega diskriminatornega določanja cen. 
 
Tako ravnanje je po mnenju Sveta resno. Poštno povezovanje je odvisno od La Poste, saj 
monopol družbe pri opravljanju osnovnih poštnih storitev pomeni, da prevaža in razdeljuje 
vso pošto. La Poste ima kot družba, ki ima monopol nad osnovno poštno storitvijo, in kot 
operater, ki enostransko ureja dostop do te storitve, posebno dolžnost, da ravna razumno in 
previdno in da natančno upošteva cene. To še zlasti drži, ker družba lahko zlorablja svoj 
prevladujoči položaj na sosednjem trgu povezovanja pošte, na katerem je tudi prisotna, 
neposredno ali prek svojih podružnic. Vendar je Svet ugotovil, da tako ravnanje ni pomenilo 
namerne in splošne strategije La Poste, s katero bi želela izgnati povezovalce s trga. Več 
primerov korespondence potrjuje, da La Poste ni želela uvajati takega sistema in da je večkrat 
dejansko jasno dala vedeti, da bi ga morali odpraviti. Zato je Svet omejil višino globe na 1 
milijon EUR.  
 
Karteli 
 
Odločba 05-D-10 z dne 15. marca 2005 
Svet za konkurenco je Cerafelu, gospodarskemu kmetijskemu odboru za sadje in zelenjavo v 
Bretanji, in vrsti združenj proizvajalcev naložil globe v skupni višini 45 000 EUR zaradi 
protikonkurenčnega ravnanja na veleprodajnem trgu za cvetačo v Bretaniji.  
 
Takrat je bila Francija druga največja proizvajalka cvetače v Evropi. Med 50 in 60 % 
pridelane cvetače se je izvažalo v Nemčijo, Združeno kraljestvo in Nizozemsko. 
 
Distribucijska veriga za cvetačo je organizirana okrog uradno priznanih združenj 
proizvajalcev. Ta združenja, kjer je zbranih več kot 90 % proizvodnje, so vsa včlanjena v isti 
regionalni gospodarski odbor, Cerafel. 
 
Glavni mehanizem, s katerim se v Bretaniji gojena cvetača daje na trg, je vrsta dražbe, znana 
pod imenom „clock auction“ (vrsta obrnjene dražbe). Trgovci in vkrcevalci morajo imeti 
uradno dovoljenje za sodelovanje na teh dražbah. 
 
Svet je v svoji analizi poudaril, da je Evropska komisija že leta 1977 obsodila pogoje, ki se 
zahtevajo od družb, ki želijo dobiti dovoljenje za dražbe, ki jih upravljajo družbe SICA Saint-
Pol-de-Léon, UCPT in SIPEFEL, in sicer zato, ker družbe obvezujejo, da kupujejo samo na 
trgih, ki jih nadzira Cerafel, da imajo na območju kraja dražbe svoje skladišče za pakiranje in 
da kupujejo, delajo in vkrcavajo samo v lastnem imenu. 
 
Tako ravnanje je v nasprotju s francoskimi in evropskimi pravili konkurence, saj je 
namenjeno omejevanju, preprečevanju ali nadzoru dostopa novih prevoznikov do dražb v 
Bretaniji. 
 
Odločba 05-D-38 z dne 5. julija 2005 
Svet za konkurenco je izdal odločbo, s katero je naložil globo družbam Kéolis, Connex in 
Transdev, ker so med letoma 1996 in 1998 sklenile protikonkurenčni dogovor na državni 
ravni. Namen dogovora je bil razdeliti trge javnega prevoza (mestne avtobusne službe) na 
razpisih lokalnih in regionalnih upraviteljev. 
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Opaženo je bilo, da so direktorji teh nacionalnih in mednarodnih družb za prevoze oblikovali 
kartel z namenom razdelitve francoskega nacionalnega trga za javni potniški mestni promet. 
Zadevne tri družbe se v skladu s pravili ravnanja, ki jih je sprejel kartel, niso prijavile na 
natečaj, kadar je bilo možno podaljšati pogodbo, ki jo je imela katera od njih.  
 
To protikonkurenčno ravnanje je družbam omogočalo, da so lokalnim in regionalnim 
upravam narekovale svoje cene. Zato so uprave pri podeljevanju koncesij za obratovanje 
svojih transportnih omrežij morale nositi višje stroške, kot če bi bil trg odprt za konkurenco. 
 
Ta dogovor z nacionalno razsežnostjo v organizaciji matičnih družb, ki so pozorno spremljale 
dejavnosti svojih podružnic, je neposredno vplival na pogodbe o javnem prevozu v več 
francoskih manjših in večjih mestih. 
 
Po mnenju Sveta je oblikovanje kartela na oligopolnem trgu in iz tega izhajajoča monopolna 
najemnina (v tem primeru financirana iz javnih sredstev upraviteljev) eno najhujših 
protikonkurenčnih ravnanj. Zato je sklenil, da bo trem zadevnim družbam naložil globo v 
skupnem znesku 12 milijonov EUR. 
 
Tovrstni nacionalni kartel s svojo velikostjo in samim namenom že sam po sebi znatno vpliva 
na trgovino znotraj Skupnosti: tekmecem, nacionalnim ali tujim, prepreči pridobivanje poslov. 
Odločbo Sveta za konkurenco je v celoti potrdilo pariško prizivno sodišče 7. februarja 2006.  
 
Odločba 05-D-65 z dne 30. novembra 2005  
Svet za konkurenco je naložil globo trem mobilnim telefonskim operaterjem Orange France, 
SFR in Bouygues Télécom, ker so sodelovali v dveh vrstah protikonkurenčnih dogovorov, ki 
so izkrivljali konkurenco na trgu. V letih od 1997 do 2003 so si mobilni operaterji vsak mesec 
izmenjavali podrobne in zaupne podatke o številu novih naročnikov, ki so sklenili pogodbe v 
predhodnem mesecu, in številu ljudi, ki so se odločili za odpoved naročnine. 
 
Čeprav odločitev operaterjev o delitvi teh podatkov ni vplivala na prihodnje strategije 
določanja cen, je Svet menil, da bi kljub temu lahko zniževala konkurenco na trgu mobilne 
telefonije, trgu, na katerega je težko prodreti.  
 
Svet je tudi ugotovil, da so ti trije operaterji med letoma 2000 in 2002 sklenili dogovor, s 
katerim so želeli stabilizirati razvoj tržnih deležev vsakega od njih. Razkril je vrsto resnih, 
posebnih in podpornih dokazov, ki so kazali na obstoj takega dogovora. Vključevali so na 
roko napisane dokumente z izrecnim sklicevanjem na „dogovor“ med tremi operaterji, 
„umirjanje trga“ in „Jalto tržnega deleža“. Opažene so bile tudi določene podobnosti v 
trženjskih politikah, ki so jih operaterji uporabljali v tem obdobju. To dogovarjanje je bilo 
namenjeno srednjeročnemu ohranjanju deleža prodaje novih naročnin pri treh operaterjih na 
relativno stabilnih ravneh, poleg tega je bila to priprava na spremembo strategije po letu 2000. 
Do takrat so si mobilni operaterji poskušali zagotavljati rast s pridobivanjem tržnega deleža, 
kar pa je zahtevalo precejšnje naložbe. Po letu 2000, ki sovpada s koncem bitke za 
pridobivanje tržnega deleža, so vsi trije operaterji hkrati sprejeli strategije za utrjevanje svojih 
obstoječih baz naročnikov. To je med drugim povzročilo zvišanje cen in sprejetje ukrepov, 
kot je dajanje prednosti pogodbam z zavezami pred predplačniškimi karticami, ali uvedbo 
zaračunavanja za vsakih dodatnih 30 sekund po minimalni stopnji prve minute. Po mnenju 
Sveta je bilo tako ravnanje posebno resno, saj je povzročilo precejšnjo škodo gospodarstvu in 
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potrošnikom. Naložil je globe v skupni višini 534 milijonov EUR: 256 milijonov EUR za 
Orange France, 220 milijonov EUR za SFR in 58 milijonov EUR za Bouygues Télécom. 
 
Odločba 05-D-70 z dne 19. decembra 2005  
Svet za konkurenco je izdal odločbo, s katero je izrekel kazni družbi BVHE (Buena Vista 
Home Entertainment), ekskluzivni distributerki Disneyjevih videokaset v Franciji, trgovcema 
na drobno Casino in Carrefour ter trgovcu na debelo SDO (Selection Disc Organisation) 
zaradi sodelovanja v dogovoru o določanju maloprodajnih cen med letoma 1995 in 1998. 
 
BVHE je trgovca na drobno Casino in Carrefour ter trgovca na debelo SDO nagovoril k 
sklenitvi vertikalnega sporazuma z namenom določitve maloprodajne cene Disneyjevih 
videokaset na umetno visoki ravni. To ravnanje je dopolnjevala skupna politika zbiranja, 
delitve in spremljanja informacij, namenjenih utrjevanju sistema. S sporazumom naj bi v vseh 
zadevnih trgovinah dvignili maloprodajne cene Disneyjevih otroških videokaset na enako 
raven. 
 
Svet je poudaril, da je bilo nezakonito ravnanje zlasti resno, ker je potrošnike oropalo 
možnosti, da bi dobili zadevne proizvode po nižji ceni, tj. tisti, ki bi bila oblikovana na 
podlagi prave cenovne konkurence med distribucijskimi mrežami. Vse je bilo še toliko 
resnejše, ker je tako ravnala velika mednarodna skupina (Disney), katere vedenje bo verjetno 
vplivalo na standard v sektorju. Družba ima tudi izredno močan položaj na zadevnem trgu, saj 
je povpraševanje po Disneyjevih videokasetah stalno. 
 
V primerjavi z dejanskima teoretičnima vrednostma je bil znesek  glob, naloženih družbama 
BVHE in Carrefour, zmanjšan za 25 % oziroma 40 %, saj sta družbi privolili, da ne bosta 
nasprotovali ugovorom na njun račun, in sta tudi sprejeli zaveze glede prihodnjega ravnanja, 
ki so kazale na vrnitev prave cenovne konkurence na trg.  
 
Sporazumi in usklajena ravnanja 
 
Odločba 05-D-72 z dne 20. decembra 2005 
Ko je več izvoznih družb prijavilo ravnanje 21 farmacevtskih laboratorijev, je Svet za 
konkurenco odločil, da ni razlogov za ukrepanje (decision de non-lieu), in sicer na podlagi 
tega, da v skladu s francoskim konkurenčnim pravom in konkurenčnim pravom ES vedenja, 
na katero se nanaša pritožba, ni mogoče označiti kot zlorabo prevladujočega položaja.  
 
„Vzporedno trgovanje s farmacevtskim izdelki“ temelji na obstoju različnih cen za zdravila 
po evropskih državah. Nanaša se na trgovanje z zdravili med trgovci na debelo-izvozniki in 
uvozniki v različnih državah, za razliko od prodaje farmacevtskih izdelkov v različnih 
državah, ki jo opravljajo sami laboratoriji, neposredno ali prek lokalnih podružnic. Izdelki, s 
katerimi se vzporedno trguje, so večinoma patentirane zmesi, pri katerih obstaja precejšnja 
razlika (najmanj 15 %) med predpisano ceno, ki velja v državi, od koder se izdelki izvažajo, 
in ceno, ki velja v državah, kjer se uporabljajo. Višina cen francoskih zdravil je v okvirih 
evropskega povprečja. Je pa za več kot 20 % nižja od cen, ki veljajo v Združenem kraljestvu 
in Nemčiji, kolikor je Francija izvozno izhodišče za ta trga.  
 
Vrsta francoskih družb je utemeljila svoje poslovanje izključno na izvozu, kupovanju 
farmacevtskih izdelkov od laboratorijev v Franciji po „nadzorovani“ ceni in njihovi prodaji v 
tujini po višji ceni.  
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Te družbe so se pritožile, da so farmacevtski laboratoriji zanje uvedli omejitve dobave, 
diskriminatorne pogoje in da jim nočejo prodajati proizvodov. V pritožbah so navajali dva 
vzroka za tako ravnanje: prvič, sporazumi med samimi laboratoriji ter laboratoriji in trgovci 
na debelo-distributerji, in drugič, zloraba prevladujočega položaja s strani laboratorijev. 
Odločba Sveta pokriva samo primer čistih izvoznikov.  
 
 
Seznam odločb, ki jih je francoski Svet za konkurenco v letu 2005 sprejel v skladu s 
členoma 81/82: 

 
Št. odločbe in datum Ravnanje Področje delovanja in/ali 

podjetja 
Vrsta 

odločbe 

05-D-70 
z dne 24. februarja 
2005 

Kartel  Civilno orožje in strelivo 
(Browning Winchester France) 

Finančne 
kazni 

05-D-10 
z dne 15. marca 2005 

Kartel Trg cvetače 
(SICA, UCPT in SIPEFEL) 

Finančne 
kazni 

05-D-12 
z dne 17. marca 2005 

Kartel in zloraba 
prevladujočega položaja  

Regionalno dnevno časopisje 20 
Minutes/Metro proti EuroPQN 

Zaveze 

05-D-16 
z dne 26. aprila 2005 

Zloraba prevladujočega 
položaja  

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Zaveze 

05-D-38 
z dne 5. julija 2005 

Kartel Javni prevoz (Kéolis, Connex, 
Transdev) 

Finančne 
kazni 

05-D-40 
z dne 13. julija 2005 

Kartel GIE Cartes bancaires Ni razlogov 
za ukrepanje 

05-D-49 
z dne 28. julija 2005 

Kolektivni vertikalni 
sporazum in zloraba 
prevladujočega položaja  

Stroji za pošiljanje pošte  
 

Finančne 
kazni 

05-D-54 
z dne 6. oktobra 2005 

Zloraba prevladujočega 
položaja 

Géosys proti Spot Image-
Scot,CNES 
(Zračne ali satelitske fotografije) 

Ni razlogov 
za ukrepanje 

05-D-55 
z dne 12. oktobra 2005 

Kartel  Proizvodnja esencialnih olj iz 
sivke in lavandina 
(CIHEF) 

Finančne 
kazni 

05-D-63 
z dne 17. novembra 
2005 

Zloraba prevladujočega 
položaja 

Poštni sektor  
Skupina La Poste  

Finančne 
kazni 

05-D-65 
z dne 30. novembra 
2005  

Kartel Mobilna telefonija  
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Finančne 
kazni 

05-D-70 
z dne 19. decembra 
2006 

Kartel Posnete videokaseste  
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Finančne 
kazni 

05-D-72 
z dne 20. decembra 
2005 

Kartel in zloraba 
prevladujočega položaja 

Trgovci na debelo uvozniki proti 
farmacevtskim laboratorijem 

Ni razlogov 
za ukrepanje 
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Odločbe in sporočila za javnost, ki se nanašajo nanje, si je mogoče ogledati na spletni strani 
Sveta za konkurenco: www.conseil-concurrence.fr 

Irska 
Sporazumi in usklajena ravnanja 
 
Organ za konkurenco proti Irskemu združenju stomatologov  
Organ za konkurenco je 28. aprila 2005 sprejel pogoje poravnave, ki jih je Irsko združenje 
stomatologov ponudilo v tožbi pred vrhovnim sodiščem, ki jo je vložil organ. Organ za 
konkurenco je sprožil pravni postopek po obtožbah o kolektivnem bojkotu zasebne sheme 
zobozdravstvenega zavarovanja, ki jo je na Irskem uvedel Vhi DeCare, v nasprotju s členom 
81 ES in oddelkom 4 Zakona o konkurenci iz leta 2002. Pogoje končne poravnave je na 
sodišču prebral odvetnik v imenu organa za konkurenco. Celotno besedilo pogojev poravnave 
se glasi: 
„Organ za konkurenco je vložil tožbo zaradi domnevne kršitve oddelka 4(1) Zakona in člena 
81(1) in stranke so se brez priznanja odgovornosti Irish Dental Association Ltd. (v nadaljnjem 
besedilu „Irsko združenje stomatologov“) dogovorile naslednje: 
 
„i. Irsko združenje stomatologov z veseljem sprejema in se strinja, da bo svojim članom v 28 
dneh pisno potrdilo, da morajo posamezni zobozdravniki urejati svoje poslovne zadeve v 
zvezi s poslovanjem z Vhi DeCare ali podobnim ponudnikom zobozdravstvenega zavarovanja 
individualno in da ta odločitev nadomešča vsa predhodna sporočila Irskega združenja 
stomatologov o tem vprašanju. 
 
ii. Irsko združenje stomatologov se strinja, da za svoje člane ne bo izdajalo nobenih sporočil, 
ki naročajo posameznim zobozdravnikom, naj v nasprotju s konkurenčnim pravom sprejmejo 
politiko nesodelovanja z Vhi DeCare ali drugimi zasebnimi ponudniki zobozdravstvenega 
zavarovanja. 
 
iii. To bo postala odločitev sodišča, pri čemer lahko obe stranki na novo začneta sedanje 
postopke in/ali vložita zahtevek v zvezi s prej navedeno odločitvijo sodišča. 
 
iv. Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi s tem postopkom. 
 
v. Zaradi večje jasnosti, pojem ‚Irsko združenje stomatologov‘ v tem besedilu vključuje 
uslužbence ali zastopnike (vključno s pododbori) Irskega združenja stomatologov.“ 
 
Samo nacionalna sodišča lahko odločajo, ali je bila kršena nacionalna zakonodaja in/ali 
pogodba ES. Organ za konkurenco je odgovoren za preiskavo primerov konkurence; organ za 
konkurenco za konkurenco lahko sproži civilni postopek (v katerem nastopa kot tožnik) in 
organ za konkurenco in/ali DPP lahko opravlja kazenski pregon v zvezi z zadevami s 
področja konkurence. 

Italija 
Karteli 

Odločba z dne 12. oktobra 2005 – cena mleka za dojenčke 

Italijanski organ za konkurenco je oktobra 2005 končal preiskavo sedmih dobaviteljev 
otroškega mleka v Italiji (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, Humana Italy in 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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Milte Italy) z ugotovitvijo, da so sodelovali v določanju cen v nasprotju s členom 81 ES. 
Italijanski organ je v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1/2003 zaprosil francoski, nemški in 
španski protimonopolni organ, naj pregledajo prostore nekaterih podjetij, proti katerim je bil 
sprožen postopek.  

Preiskava je pokazala: 1) precejšnjo razliko v ceni otroškega mleka v Italiji in ceni za enako 
znamko/količino v drugih evropskih državah (cene v Italiji so bile večinoma za 150 % višje 
od cen v drugih državah članicah: pri izdelkih za novorojenčke so bile trikrat višje od tistih v 
državah z najnižjo ceno, medtem ko so bili izdelki za naslednje stopnje dvakrat dražji); 2) ni 
bilo trdnih in prepričljivih argumentov v prid takšnim višjim cenam; 3) vsi proizvajalci so 
uporabljali priporočljivo ceno za lekarne in te cene so bile prosto razpoložljive na spletu; 4) 
dobavitelji so se po pozivu ministra za zdravstvo sporazumeli, da bodo znižali cene; 5) 
prodaja velikih distributerjev je bila izredno omejena in 6) odsotnost vzporednih proizvodov 
iz držav EU z nizkimi cenami. 

Protikonkurenčni dogovor je imel več značilnosti. Prvič, v celotnem obdobju, ki je bilo 
predmet preiskave, so dobavitelji farmacevtom priporočali maloprodajne cene (slednji so 
priporočila upoštevali) in te cene navajali na spletnih straneh trgovcev na debelo s 
farmacevtskimi izdelki, tako da so bile na voljo vsem dobaviteljem. Poleg tega so družbe leta 
2004, po zahtevi ministra za zdravstvo, naj znižajo cene otroškega mleka, sprejele skupni 
pristop, namenjen čim daljši ohranitvi obstoječe ureditve visokih cen in zagotavljanju, da 
bodo znižanja cen usklajena. Dobavitelji so marca in aprila 2004, po začetni zahtevi  ministra 
za zdravstvo za znižanje cen, na posebnem sestanku na sedežu združenja proizvajalcev druge 
drugega seznanili o tem, kako se nameravajo odzvati. Nato so se skupaj dogovorili o 
najboljšem načinu za znižanje cen, vendar pod pogojem, da to ne bo ogrozilo „stabilnosti“ 
trga. V preiskavi je bilo dokazano, da so se proizvajalci sporazumeli, da ne bo nihče znižal 
cen za več kot 10 %.  

Organ je menil, da so neposredni stiki med proizvajalci po pozivu ministra za zdravstvo, naj 
znižajo cene, in dejstvo, da so se dogovorili za največ 10-odstotno znižanje, neposreden dokaz 
tajnega dogovarjanja. Poleg tega je dejstvo, da so proizvajalci otroškega mleka na svojih 
sestankih, na katerih so se pogovarjali, kako znižati cene, omenjali motnje trga, prepričalo 
organ, da so bile široko dostopne informacije o maloprodajnih cenah, ki so bile na voljo prek 
spleta, pomemben instrument vzajemnega spremljanja ravnanj v podporo tajno dogovorjene 
strategije za ohranjanje visokih cen.  

Zaradi zgoraj omenjenega usklajenega ravnanja so cene otroškega mleka ostajale na precej 
visoki ravni v škodo potrošnikov. Poleg tega so proizvajalci lahko zagotavljali stabilnost 
svojih tržnih deležev v celotnem obdobju 2003–2004. Organ je družbam naročil, naj prekinejo 
in opustijo kršitev, in jim naložil skupno globo v višini 10 milijonov EUR. Pritožba še čaka na 
obravnavo. 

Odločba z dne 30. novembra 2005 – honorarji zavarovalniških nadzornikov 

Italijanski organ za konkurenco je novembra 2005 zaključil izvršilni postopek, ki ga je julija 
2004 v skladu s členom 81 ES začel proti združenju ANIA (nacionalno združenje 
zavarovalniških družb) in šestim največjim združenjem zavarovalniških nadzornikov v Italiji 
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(nadzornik preučuje, ali niso zavarovalniški zahtevki goljufivi). Preiskava se je nanašala na 
dve različni kršitvi člena 81 ES:  

1) dogovor med združenjem ANIA in šestimi pomembnimi združenji zavarovalniških 
nadzornikov za določanje honorarjev storitev nadzornikov v zvezi z avtomobilskimi 
nezgodami;  

2) različni ukrepi, s katerimi so želeli spodbuditi zavarovalniške družbe k uporabi enotnega 
sistema izračunavanja stroškov popravil za škodo na lastnini (dogovor je predvideval 
uporabo standardnega obrazca, ki ga zagotovi ANIA, in uporabo stroškovnih 
parametrov, opredeljenih v sporazumu med združenjem ANIA in avtomehaniki, kot so 
cena originalnih nadomestnih delov (če se uporabijo), časa popravila in nadomestnih 
vozil ter stroške dela). 

Sektorska zakonodaja v zvezi s prvo kršitvijo predvideva, da se honorar zavarovalniškega 
nadzornika določi z zapletenim postopkom, v katerega je vključen tudi javni organ. Vendar ta 
postopek sploh ni bil opravljen in organ je ugotovil, da je bilo iz tega, da so imele stranke 
dovolj prostora za avtonomno ravnanje, mogoče ugotoviti njihovo neposredno odgovornost za 
omejevalno ravnanje. Združenju ANIA in ustreznim združenjem nadzornikov je bila za prvo 
kršitev naložena globa v skupni višini 202 800 EUR.  

Kar zadeva drugo kršitev, je ANIA spodbudila uporabo enotnega sistema za izračunavanje 
stroškov popravil pri škodnih primerih na lastnini. Stroški popravil zavzemajo precejšen delež 
plačil zavarovalniških družb za avtomobilske nesreče, zato se je štelo, da ravnanje združenja 
ANIA vpliva na eno najpomembnejših konkurenčnih spremenljivk na trgu zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti in tako krši člen 81. Za drugo kršitev je bila združenju ANIA 
naložena globa v višini 2 000 000 EUR. Pritožba še čaka na obravnavo. 

Celoten seznam odločb, ki so bile leta 2005 sprejete v skladu s členoma 81/82: 
 

Člen 81 Člen 
82 

Sporočila za javnost 
(v angleščini www.agcm.it)

Tedenski bilten 
(v italijanščini 
www.agcm.it) 

Odločba z dne 25. avgusta 
2005 API-ENI 

 Št. 39, 30. avgust 2005 32-33-34/2005 

Odločba z dne 12. oktobra 
2005 – cena otroškega mleka 

 Št. 49, 20. oktober 2005 40/2005 

Odločba z dne 30. novembra 
2005 – honorarji 
zavarovalniških nadzornikov 

 Št. 56, 12. december 2005 48/2005 

 

Litva 

Zloraba prevladujočega položaja 
 
Svet za konkurenco Republike Litve je 22. decembra 2005 sprejel odločbo v skladu s členom 
9 litovskega Zakona o konkurenci in člena 82 Pogodbe proti družbi AB Mazeikiu nafta, edini 
rafineriji v treh baltskih državah, ker je zlorabila prevladujoči položaj na litovskem trgu 
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goriva in trgu goriva Litve, Latvije in Estonije. Družbi je naložil globo v višini 9,275 milijona 
EUR in ji odredil, naj preneha izvajati svoje nezakonite dejavnosti. 
 
Svet za konkurenco je sklenil, da je družba AB Mazeikiu nafta zlorabila svoj prevladujoči 
položaj z združevanjem strank v skupine na teritorialni podlagi in z uporabo diskriminatornih 
popustov in shem popustov; z uporabo diskriminatornih popustov v sporazumih z 
veleprodajnimi strankami in z uvedbo prodajnih pogojev in količinskih obveznosti v teh 
sporazumih z veleprodajnimi strankami, s čimer jih je postavila v konkurenčno slabši položaj. 
Tako ravnanje družbe AB Mazeikiu nafta je vplivalo tako na uvoz na zadevne trge 
bencinskega in dizelskega goriva v treh baltskih državah in na čezmejno trgovanje med 
Estonijo, Latvijo in Litvo, s čimer je vplivalo na poslovne odločitve glavnih potencialnih 
uvoznikov rafiniranih naftnih proizvodov, ki delujejo na navedenih trgih. Zaradi vsega 
navedenega končni potrošniki v treh baltskih državah niso mogli izbirati med različnimi 
vrstami uvoženega bencinskega in dizelskega goriva. 
 
Med preiskavo so organi za konkurenco iz Estonije, Latvije in Poljske v okviru Evropske 
mreže za konkurenco tesno sodelovali in si izmenjevali informacije.  

Madžarska 
 
Sporazumi in usklajena ravnanja 
 
(1) Organ za konkurenco je sprožil postopek, ker so bila garancijska pravila, ki jih je Hewlett 
Packard Magyarország Kft. (v nadaljnjem besedilu „HP“) uporabljal za svoje tiskalnike, 
domnevna zloraba prevladujočega položaja po nacionalnem Zakonu o konkurenci in členu 82 
ES ter goljufanje potrošnikov. Garancija po garancijskih pravilih ne velja, če tiskalnik ne 
deluje zaradi nepravilne uporabe. Madžarska različica pravil pa je navajala tudi, da za se 
nepravilno uporabo šteje uporaba ponovno napolnjenih ali predelanih kartuš, tako da se je 
zdelo, da sama uporaba takih pripomočkov pomeni izgubo garancije. Primer je bil delno 
dodeljen Evropski komisiji, saj se je ta ukvarjala tudi z določenimi vidiki tega ravnanja in je 
razširila, zaradi posvetovanja o dodelitvi, obseg svojih preiskav tudi na nove države članice. 
Organ za konkurenco je nadaljeval preiskavo v zvezi z elementi primera, ki se nanašajo samo 
na Madžarsko.  
 
Organ za konkurenco je v svoji odločbi menil, da se pravila ustrezno razlaga tako, da HP 
uporabo kartuš, ki niso znamke HP, opredeljuje kot „nepravilno uporabo“. Ker pa garancija ni 
prenehala veljati zaradi same „nepravilne uporabe“ kot take, temveč je šlo za napake, ki 
izvirajo iz „nepravilne uporabe“, garancijska pravila niso pomenila vezanja proste servisne 
storitve na nakup HP-jevih sekundarnih proizvodov. Po drugi strani pa je bila označba 
uporabe konkurenčnih sekundarnih proizvodov kot „nepravilne“ zavajajoča, saj bi si jo 
potrošniki lahko razložili, kot da ne smejo kupovati sekundarnih proizvodov, ki niso znamke 
HP. Ob upoštevanju nepomembnega učinka goljufivega ravnanja na konkurenco je organ za 
konkurenco, čeprav je ugotovil kršitev, odredil začasno ustavitev postopka za obdobje enega 
meseca. HP je dobil ukaz, naj spremeni besedilo garancije do konca navedenega obdobja in 
obvesti potrošnike o spremembah in razlogih zanje v dveh nacionalnih časnikih. Po preteku 
tega roka je organ za konkurenco ugotovil, da je HP izpolnil svoje dolžnosti, in zaključil 
postopek.  
 
(2) Sporazumi, ki so jih sklenili Aréna Rt (matična družba športnega stadiona v Budimpešti), 
Multimedia Light and Sound Kft. (koncertni promoter) in Ticketpro Kft. (distributer 
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vstopnic), so bili zaradi svoje izključnosti predmet preiskave, ki jo je sprožil urad za 
konkurenco. Aréna je Multimediji v skladu z njunim letnim sporazumom o najemu podelila 
poseben privilegiran položaj (npr. posebno obravnavo glede plačil: po 10 kulturnih dogodkih 
(zabavne prireditve) je bil 11. dogodek zastonj; Multimedia je dobila naziv „prvi partner 
Aréne“ itd.). Klavzula o izključnosti v sporazumu med Aréno in Ticketprojem (v kateri je 
imela Multimedia precejšen poslovni delež) je v praksi pomenila, da bi Aréna lahko podpisala 
sporazum s koncertnim promotorjem, ki bi želel organizirati prireditev na športnem stadionu v 
Budimpešti, če bi ga obvezala, da uporabi Ticketprojeve storitve. Ta dogovor je Multimediji, 
ki je že tako imela privilegiran položaj, podelil še dodatno prednost pred tekmeci. Urad za 
konkurenco je menil, da sporazumi skupaj izkrivljajo konkurenco. Vendar ni naložil nobene 
globe, saj so bili sporazumi, ki so se preiskovali, preklicani pred izdajo odločbe in učinek 
izkrivljanja ni bil velik. Urad za konkurenco je v svoji odločbi preprosto objavil, da so bila 
zapletena pogodbena razmerja med zgoraj omenjenimi tremi podjetji nezdružljiva s skupnim 
trgom. 
 
(3) Urad za konkurenco je sprožil dva posebna postopka proti podjetjema UNILEVER 
Magyarország Kft. in Globus Konzervipari Rt zaradi domnevne zlorabe prevladujočega 
položaja. Obe podjetji sta prestrukturirali svoj distribucijski sistem tako, da sta istim 
podjetjem zaupali distribucijo svojih globoko zamrznjenih proizvodov, sladoledov in 
zelenjave. Po preoblikovanju tega skupnega distribucijskega sistema tri podjetja, ki so bila 
pred tem člani mreže, niso več dobivala dobav. Urad za konkurenco je ugotovil, da ni razloga 
za ukrepanje glede domnevne zlorabe, saj nista niti UNILEVER Magyarország Kft. niti 
Globus Konzervipari Rt prevladujoča na upoštevnem trgu. Trg je bil opredeljen v skladu s 
sodno prakso ES in obvestiloma Komisije o upoštevnem trgu in vertikalnih sporazumih. To je 
privedlo do opredelitve, ki je upoštevala želje distributerjev, ne pa samo želje prizadetih 
strank. Urad je tako ravnal zato, ker bi distributerji, ki so tudi prevažali izdelke, v svojih 
transportnih zmogljivostih z lahkoto nadomestili en zamrznjen izdelek z drugim. Poleg tega ni 
bilo ravno verjetno, da bi bila Unilever in Globus prevladujoča na ožjem trgu, to je trgu 
sladoleda in zamrznjene zelenjave. 
 
(4) Na podlagi prošnje za individualno izjemo po nacionalni zakonodaji (ko je bila prošnja 
vložena, je ta pravica še vedno obstajala) je Urad za konkurenco sprožil postopek proti Rába 
Groupu in Integrisu ter preučil, ali njuna sklenitev devetletnega izključnega sporazuma 
omejuje konkurenco. Sprožen je bil tudi vzporeden postopek v skladu s členom 81 po uradni 
dolžnosti, da bi izpolnili zahteve člena 3 Uredbe (ES) št. 1/2003. Devetletno pogodbeno 
obdobje je bilo razdeljeno v triletne faze, pri čemer je ob prehodu na novo fazo mogoče 
spreminjati pogoje. Ta klavzula je bila očitno vključena zaradi zagotovitve, da bi se za 
sporazum še vedno uporabljala Uredba (ES) št. 2790/1999 o vertikalni skupinski izjemi, ki 
omejuje obdobje izključnosti na pet let. Vendar je bilo iz drugih klavzul sporazuma razvidno, 
da je bilo spreminjanje pogojev razumljeno zgolj formalno in da Rába Group ni imel nobene 
dejanske možnosti za odpoved sporazuma pred koncem devetletnega obdobja. Urad za 
konkurenco je menil, da sporazum ne sodi na področje uporabe Uredbe (ES) št. 2790/1999. 
Po drugi strani pa je ugotovil, da je sporazum tako po nacionalnem konkurenčnem pravu kot 
členu 81(3) izvzet iz splošne prepovedi. Zato se je nacionalni postopek zaprl s podelitvijo 
individualne izjeme, medtem ko je bil drugi postopek na podlagi zakonodaje ES prekinjen, saj 
ni bilo razlogov za ukrepanje. 
 

Nizozemska 
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Karteli 
 
Kazni v gradbeništvu 

 
Nizozemski organ za konkurenco je v preteklih letih izvedel preiskave kršitev prepovedi 
kartelov v različnih podsektorjih gradbeništva. Veliko družb je po pozivu nizozemskega 
organa za konkurenco in vlade gradbenim družbam, naj „priznajo resnico“, prostovoljno 
posredovalo informacije o dejavnostih kartelov. Nizozemski organ za konkurenco je oktobra 
2004 končal preiskave podsektorja nizke gradne in infrastrukture s poročilom (obvestilo o 
nasprotovanju). Preiskava podsektorja inštalacij se je končala aprila 2005. V obeh sektorjih so 
se pokazale kartelne strukture, ki so vključevale splošni sistem nedovoljenega dogovarjanja 
pri javnih razpisih. Preiskave drugih podsektorjev so se končale jeseni 2005.  
 
Nizozemski organ za konkurenco je zaradi velikega števila vključenih podjetij in njihove 
pripravljenosti, da priznajo resnico, razvil poseben „pospešeni“ (prehitevalni) kaznovalni 
postopek. Ta pospešeni postopek je odprt samo za družbe, ki ne zanikajo obstoja razkritih 
kartelnih struktur in svojega sodelovanja v njih. Družbe, ki se odločijo sodelovati v 
pospešenem postopku, so deležne 15-odstotnega znižanja kazni (sodelujoče družbe ne 
izgubijo pravice do pritožbe). Pri družbah, ki niso pripravljene sodelovati v pospešenem 
postopku, se uporablja standardni kaznovalni postopek, kot ga določajo oddelki 59 do 61 
nizozemskega Zakona o konkurenci. 
 
Podsektor visokih in nizkih gradenj ter infrastrukture 
V podsektorju nizkih in visokih gradenj ter infrastrukture se je 90 % od 380 družb odločilo 
sodelovati v pospešenem postopku in je prejelo odločbo o izreku globe. Pospešeni postopek v 
tem podsektorju se je končal marca 2005, pri čemer je bilo naloženih za približno 100 
milijonov EUR glob. Standardni kazenski postopek pa še poteka. 

 
Podsektor inštalacij 
V podsektorju inštalacij se je 88 % od 180 družb odločilo sodelovati v pospešenem postopku, 
ki se je končal oktobra 2005. Naloženih je bilo za približno 40 milijonov EUR glob. 
Standardni kazenski postopek še poteka.  
 
Povzetek zadeve – Zadeva 2021 OSB 
 
Nizozemski organ za konkurenco je ugotovil, da je OSB, združenje čistilnih agencij na 
Nizozemskem, v obdobju 1998–2000 svojim članicam vsako leto enkrat svetoval, naj 
dvignejo ravni cen za določen odstotek. Odstotke je določil odbor OSB na podlagi informacij 
o spreminjanju ravni stroškov. Poleg tega je OSB sredi leta 2000 svetoval svojim članom, naj 
še dodatno povišajo cene.  
Nizozemski organ za konkurenco je sklenil, da je OSB s tem kršil oddelek 6(1) Zakona o 
konkurenci in člen 81(1) ES. Ta ugotovitev je bila potrjena z upravno pritožbo in OSB je bila 
naložena globa v višini 2 000 000 EUR. 

 
Nizozemski organ za konkurenco se je, v skladu z nasvetom svetovalnega odbora, v postopku 
upravne pritožbe odločil, da na podlagi razpoložljivih dokazov spis ne vsebuje dovolj 
dokazov, da so CSU, Asito in GOM, tri čistilne agencije, katerih zaposleni so bili – med 
drugimi – člani odbora OSB, kršile oddelek 6(1) Zakona o konkurenci. Izrek glob tem 
družbam je bil preklican, saj ni bilo dokazano, da bili CSU, GOM in Asito pobudniki načrtov 
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o dodatnem dvigu cen sredi leta 2000 in da so nato imeli dejavno in posebno vlogo pri 
pripravi nasvetov OSB njegovim članom.  
 
Povzetek zadeve – 2910 Interpay 
 
Ta zadeva se je nanašala na skupno podjetje Interpay, ki ga je ustanovilo osem nizozemskih 
bank za upravljanje sistema kreditnih kartic, imenovanega „PIN“. Interpay je prek Beaneta, 
hčerinske družbe v njegovi popolni lasti, poleg zagotavljanja storitev, kot sta obračun in 
poravnava, od trgovcev neposredno pobiral podpise za sprejemanje kreditnih kartic in s tem 
dal plačilna zagotovila trgovcem za vsako transakcijo, ki jo je odobril Interpay.  

Nizozemski organ za konkurenco je naložil globe za previsoke cene, ki jih je zaračunaval 
Interpay, in prodajo omrežnih storitev kot zadružno skupno podjetje. Odločitev je bila sprejeta 
na podlagi nizozemskega konkurenčnega prava, saj Uredba (ES) št. 1/2003 takrat še ni začela 
veljati. Vendar pa se je po 1. maju 2004 pred odborom nizozemskega organa za konkurenco 
nato začel upravni revizijski postopek, ki upošteva konkurenčno pravo ES. Primer 
previsokega zaračunavanja proti Interpayu je bil nato opuščen v okviru neformalnega 
dogovora po poravnavi v tožbi trgovca na drobno proti Interpayu in njegovim delničarskim 
bankam, v kateri so banke privolile, da bodo znižale cene za najmanj 20 %.  
Ugotovljeno je bilo, da koncentracija finančnih vidikov pridobivanja plačilne kartice v rokah 
samo ene medbančne pravne osebe izključuje konkurenco med bankami za pridobivanje 
trgovcev v nasprotju s členom 81 (uporaba konkurenčnega prava ES pri vertikalno integrirani 
panogi plačilnih kartic).  

Nizozemski organ za konkurenco se je odločil znižati globe, ki jih je naložil zainteresiranim 
stranem, na skupaj 14 000 000 EUR. Tako se je odločil zaradi ustanovitve sklada, odprtega za 
družbeno učinkovite prenose denarja, v katerega so položili skupaj 10 000 000 EUR. 
 
Povzetek zadeve – 1615 Proizvajalci koles 
Generalni direktor nizozemskega organa za konkurenco je v odločbi z dne 21. 4. 2004 izrekel 
kazni trem največjim proizvajalcem koles na Nizozemskem (s skupnim tržnim deležem na 
nizozemskem trgu koles približno 80 % (prodaja iz leta 2000)) zaradi kršitve oddelka 6 
nizozemskega Zakona o konkurenci (ki je podoben členu 81 ES). Accell (prek svojih 
podružnic Batavus in Koga), Gazelle in Giant so se na dveh sestankih pogovarjali o svoji 
(prihodnji) cenovni strategiji v kolesarski sezoni 2001. Kršitev se je dogajala med 1. 9. 2000 
in 1. 9. 2001. Generalni direktor je naložil globe v višini 12 809 000, 12 898 000 in 3 978 000 
EUR, v tem zaporedju. Proizvajalci koles so se pritožili. Odbor nizozemskega organa za 
konkurenco mora (zdaj) v skladu z nizozemskim upravnim pravom ponovno preučiti odločbo 
generalnega direktorja v administrativnem revizijskem postopku, preden se lahko stranke 
pritožijo na odločbo pred sodiščem. Odbor je z odločbo z dne 24. 11. 2005 ovrgel večino 
ugovorov strank. Pri kršitvi je uporabil člen 81 ES, česar v izpodbijani odločbi še ni storil, saj 
je bila sprejeta, preden je začela veljati Uredba (ES) št. 1/2003. Odbor je strankam zaradi 
kršitev pravice do obrambe podelil 10-odstotno znižanje kazni. Kazni po upravni reviziji so 
bile naslednje: Accell: 11 528 000 EUR , Gazelle: 11 608 000 EUR, Giant: 3 421 000 EUR. 
Proti odločbi je bila vložena pritožba pred sodiščem.  
 
Povzetek zadeve –3353 CR Delta  

 
Generalni direktor nizozemskega organa za konkurenco je v odločbi z dne 31. 12. 2003 
izrekel kazni CR Delti zaradi kršitve oddelka 24 nizozemskega Zakona o konkurenci (ki je 
podoben členu 82 ES) zaradi treh sistemov popustov, ko so tako posamezno kot skupaj 
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predstavljali zlorabo prevladujočega položaja. CR Delta je dobavitelj semena plemenskih 
bikov in njegove stranke so rejci goveda. Tako imenovani „količinski popusti“, ki jih je 
podeljeval, niso bili „popusti na računu“, temveč so se plačevali na koncu referenčnega 
obdobja enega leta, pri čemer se je stopnja postopoma povečevala (1–5 %) glede na 
nabavljene količine. Popust se je izračunal glede na strankin celoten promet s semenom 
plemenskega bika s CR Delto. Drugega sistema popustov (1–2 %) je bilo deležno podjetje v 
povračilo stranki, ki je svojo zalogo semena plemenskih bikov nabavila (skoraj) izključno 
(90–100 %) od CR Delte. Tretji sistem popustov je vključeval popust 10 % za nakup 
klasificiranega semena plemenskih bikov, če je stranka privolila, da bo preskusila 
neklasificirano seme plemenskih bikov. Tržni delež CR Delte na upoštevnem trgu znaša 
približno 80 %. Kršitev je trajala od 1. 9. 2001 do 1. 9. 2003. Generalni direktor je naložil 
globo v višini 2 600 000 EUR in izrekel dve odredbi. CR Delta se je pritožil. V upravnem 
revizijskem postopku, ki je sledil, je odbor nizozemskega organa za konkurenco zavrgel vse 
ugovore stranke. Ker je začela veljati Uredba (ES) št. 1/2003, se je za kršitev uporabil člen 82 
ES, česar pri prvotni odločbi še ni bilo. Primer zdaj preučuje nizozemsko sodišče za 
konkurenco.  
 
Celoten seznam odločb, sprejetih v skladu s členoma 81/82 v letu 2005:  

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

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

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

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

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

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

4/04_24.asp 
 
OSB 

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

Interpay 

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

Proizvajalci koles 

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

CR Delta 

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

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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Avstrija 
 
Sporazumi in usklajena ravnanja 
 
Lestvica honorarjev za gradbene inženirje 
Junija 2004 je BWB (in zvezni generalni pravobranilec za kartelne zadeve) po obširnih 
preiskavah zaprosil sodišče za kartele za preklic lestvice honorarjev gradbenih inženirjev 
(Honorarordnung der Baumeister (HOB)). V tem primeru je bila lestvica honorarjev vnesena 
v kartelni register kot neobvezujoče priporočilo združenja, ki določa cene za posebne 
dejavnosti. 
 
Organ za konkurenco je menil, da lestvica honorarjev ni združljiva s členom 81 ES. Sodišče 
za kartele je po obsežni preiskavi z odločbo z dne 14. aprila odredilo Združenju gradbeništva, 
naj prekliče lestvico honorarjev, ker je – ob upoštevanju argumentov, ki sta jih predložila 
BWB in generalni pravobranilec za kartelne zadeve – ugotovilo, da slednja krši evropsko 
kartelno zakonodajo. Vrhovno sodišče za kartele je odločbo potrdilo.  
 

Druge dejavnosti izvrševanja  

Lufthansa/Avstrijske potovalne agencije 
Lufthansa je 1. novembra 2004 objavila, da bo obnovila svoj prodajni sistem in uvedla model 
neto cene. Zaradi tega potovalne agencije niso več dobivale osnovne provizije. Potovalne 
agencije pa so lahko svojo storitev obračunale strankam. Presoja, kdaj obračunati storitev in 
kolikšna naj bo ta, je bila prepuščena potovalnim agencijam.  
 
Združenje potovalnih agencij je novembra 2004 na sodišče za kartele naslovilo zahtevek, da 
je treba odpravo provizije v kombinaciji z zahtevo Lufthanse, da se na letalski vozovnici 
navede neto cena, označiti kot določanje cen. Vloga je bila zavrnjena: sodišče je menilo, da je 
mogoče uporabiti člen 81, saj se je ta prodajni sistem uporabljal v več državah članicah EU, 
vendar ni bilo nezakonitega določanja cen. Pogodbo o potovanju sta sklenila neposredno 
Lufthansa in stranka in Lufthansa je določila prodajno ceno samo za to pogodbo o prevozu. 
Potovalna agencija je samo delovala v interesu in imenu stranke. Presoji potovalne agencije je 
bilo prepuščeno, ali in koliko bo računala za svojo storitev svetovanja. Potovalnim agencijam 
tako ni bila omejena svoboda konkurenčnega delovanja. 
 
Odločbe sodišča za kartele v skladu s členoma 81 in 82 

- Lestvica honorarjev za gradbene inženirje 
- Lufthansa/Avstrijske potovalne agencije 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*končano s poravnavo med strankami) 
 
Povezava na poročilo o delovanju BWB (z izjemo Synchron Film et al): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugalska 
Sporazumi in usklajena ravnanja 
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Portugalsko združenje veterinarjev 
 
Združenje poklicnih veterinarjev je leta 1996 sprejelo deontološki kodeks, ki predpisuje, 
da je treba storitve, ki jih veterinar opravi v okviru neodvisne prakse (vključno z 
veterinarji iz drugih držav članic Evropske unije), zaračunati v skladu z najnižjo ceno, ki 
jo je določila Nacionalna zveza veterinarjev.  
 
Portugalski organ za konkurenco je z odločbo z dne 19. 5. 2005 obsodil Portugalsko 
združenje veterinarjev, ker je uvedlo obveznost zaračunavanja najnižjih cen v nasprotju s 
členom 81 ES in mu naložil globo v višini približno 76 000 EUR. Zaradi teže kršitve je 
storilec moral objaviti odločbo v uradnem listu in portugalskem časopisu z nacionalnim 
dosegom. Poleg tega je moralo veterinarsko združenje v 15 dneh na svoji spletni strani in 
v periodični reviji objaviti ukrepe, ki jih je sprejelo. 
 
Portugalski organ za konkurenco meni, da obveznosti za zaračunavanje najnižjih cen, ki 
jo je uvedlo veterinarsko združenje, ni mogoče obravnavati kot pogoj za zagotavljanje 
pravilnega ravnanja neodvisnega delovanja veterinarjev v smislu sodbe Wouters (C-
309/99).  
 
To je bila prva odločba v zvezi s kršitvijo pravil konkurence, določenih v Pogodbi ES, ki 
jo je portugalski organ za konkurenco izdal v skladu z novim decentraliziranim sistemom 
za uporabo pravil konkurence Skupnosti. 
Proti odločbi je bila vložena pritožba pred trgovinskim sodiščem v Lizboni (odločitev 
sodišča se pričakuje v začetku leta 2006).  
 
Portugalsko združenje stomatologov 
 
Portugalsko združenje stomatologov je sprejelo deontološki kodeks, ki predpisuje, da je treba 
storitve, ki jih zobozdravnik opravi v neodvisni praksi, zaračunavati v skladu z najnižjo in 
najvišjo ceno, ki jo je določilo to združenje.  
 
Portugalski organ za konkurenco je z odločbo z dne 30. 6. 2005 obsodil Portugalsko 
združenje stomatologov, ker je uvedlo obveznost zaračunavanja najnižjih in najvišjih cen v 
nasprotju s členom 81 ES in ji naložil globo v višini približno 160 000 EUR. Zaradi teže 
kršitve je storilec moral objaviti odločbo v uradnem listu in portugalskem časopisu z 
nacionalnim dosegom. Poleg tega je moralo portugalsko združenje stomatologov v 20 dneh na 
svoji spletni strani in v periodični reviji objaviti ukrepe, ki jih je sprejelo. 
 
Portugalski organ za konkurenco meni, da obveznosti za zaračunavanje najnižjih cen, ki jo je 
uvedlo portugalsko združenje stomatologov, ni mogoče imeti za prevladujoči razlog, ki ga 
upravičuje javni interes, v smislu odločitve sodišča v zadevi Wouters. 
Proti odločbi je bila vložena pritožba pred trgovinskim sodiščem v Lizboni (glej „Pregled 
uporabe pravil konkurence ES na nacionalnih sodiščih“). 

 
Seznam odločb, ki so bile v letu 2005 sprejete v skladu s členoma 81/82  
 
Portugalsko združenje veterinarjev 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
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Portugalsko združenje stomatologov 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Priporočilo št. 1/2005 – Sektor plina 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Priporočilo št. 2/2005 – Storitve mobilne telefonije 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Slovaška 

Karteli 

Slovaška uprava za ceste je leta 2004 objavila javni razpis za gradnjo avtocestnega odseka D1 
Mengusovce–Jánovce. Ta avtocestni odsek je bil razdeljen na dva dela, kar je pomenilo, da je 
šlo za dva posebna razpisa. 
 
Najnižja predlagana cena kandidatov na obeh razpisih je za približno 20 % presegala najvišjo 
ceno, ki jo je določila država. Zato sta bila oba razpisa razveljavljena. Protimonopolni urad 
Slovaške republike je sprožil preiskavo, da bi ugotovil, ali je bil sklenjen protikonkurenčni 
dogovor.  
Pri primerjavi ponujenih cen kandidatov za razpis po posameznih postavkah (razpis je 
vseboval skoraj 900 postavk) je urad ugotovil, da je pri ponudbah za prvi avtocestni odsek 
stopnja ponujenih cen za posamezne postavke pri vseh udeležencih razpisa nenavadno 
izenačena.  
Urad je ugotovil, da so udeleženci razpisa sklenili dogovor, s katerim so omejevali 
konkurenco in ki je povzročil usklajevanje cen za prvi avtocestni odsek. Urad pa ni zbral 
dovolj dokazov za nezakonito tajno dogovarjanje na razpisu za drugi avtocestni odsek. Urad 
je strankam naložil globo v višini 1 473 978 000 slovaških kron (40 000 000 EUR). 

 
Seznam  odločb, ki so bile v letu 2005 sprejete v skladu s členoma 81/82  

 
Slovaška odvetniška zbornica – oglaševanje omejitev (odločba št. 2005/KH/1/1/136 z dne 22. 
decembra 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 

 
Strabag a.s., Češka republika, Doprastav, a.s., Slovaška republika, BETAMONT s.r.o., 
Slovaška republika, Inžinierske stavby, a.s., Slovaška republika, Skanska DS a.s., Češka 
republika, Skanska BS a.s., Slovaška republika, Mota - Engil, Engenharia e Construcao, S.A., 
Portugal – nezakonito tajno dogovarjanje na javnem razpisu (odločba št. 2005/KH/1/1/137 z 
dne 23. decembra 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 
 

Finska 
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Finski organ za konkurenco je v letu 2005 uporabil člene o konkurenci iz Pogodbe ES v enem 
primeru: 
 
Organ za konkurenco je izdal odločbo, v kateri je ugotovil, da je Suomen Numeropalvelu Ltd 
(finska služba telefonskih številk, SNOY) zlorabila svoj prevladujoči položaj z zahtevo, da 
njegove stranke, družbe, ki zagotavljajo storitve telefonskih imenikov, ne morejo ponujati 
svojih storitev končnim uporabnikom zastonj in brez predhodne registracije prek interneta. 
 
SNOY je skupna družba Fonecta Group Ltd in Finnet-Media Ltd, ki vzdržuje nacionalno bazo 
podatkov o telefonskih naročnikih in prodaja podatke družbam, ki ponujajo storitve 
telefonskih imenikov. SNOY je trenutno brez konkurence. Lastniki SNOY-ja konkurirajo 
pritožniku, Eniro Finland Ltd, kot ponudniki storitev telefonskih imenikov. 
 
Finski organ za konkurenco je v svojih preiskavah ugotovil, da je ravnanje SNOY-ja 
predvsem poskus preprečiti vstop tekmecem, ki ponujajo novo vrsto storitev. Ravnanje 
SNOY-ja obenem upočasnjuje razvoj storitev telefonskih imenikov, ki izkoriščajo novo 
tehnologijo in so bolj prijazni za uporabo, bolj raznoliki in cenejši. Ravnanje SNOY-ja je zato 
v nasprotju z namenom zakonodajalca, da bi povečal ponudbo novih vrst storitev telefonskih 
imenikov in spodbujal njihovo uporabo. 
 
Finski organ za konkurenco v svoji odločbi prepoveduje ravnanje SNOY-ja kot kršitev 
Zakona o konkurenci in člena 82 ES. Odločba SNOY-ju tudi narekuje obveznost 
zagotavljanja podatkov o telefonskih naročnikih. Za izvršitev odločbe je bila naložena tekoča 
pogojna globa. Finski organ za konkurenco je poleg odločbe o prepovedi predlagal 
trgovinskemu sodišču, da SNOY-ju naloži globo za kršitev konkurence v višini 150 000 EUR. 
Odločba (1097/61/2005) v finskem jeziku je na voljo na spletnih straneh finskega organa za 
konkurenco na naslovu: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-
ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Švedska 

Zlorabe prevladujočih položajev 
 
Dnr 797/2004 
SES, proizvajalec in distributer elektroinštalacijskih proizvodov na švedskem trgu, je zlorabil 
svoj prevladujoči položaj na trgu proizvodnje in distribucije običajnih vtičnic in stikal 
(vključno z daljinskimi stikali, stikali s časovnim zamikom in zatemnilniki) z uporabo 
popustov za zvestobo v sporazumih z veleprodajnimi strankami. SES je s popusti za zvestobo 
novim družbam oteževal vstop na trg.  
 
Izid: odločba o zavezi s predlaganim izrekom globe v višini 3 milijone SEK, ki jo mora 
potrditi okrožno sodišče v Stockholmu.   

 
Dnr 873/2005 
TS, švedski telekomunikacijski operater, je zlorabil svoj prevladujoči položaj na trgu za 
dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za stanovanjske naročnike. TS je 
poskušal omejiti konkurenco širokopasovnih operaterjev, ki so ponujali IP-dostop do storitev 
telefonije s ponujanjem selektivnih popustov za vgradnjo naročnine na fiksno linijo strankam, 
ki so prosile za prenos svoje naročniške številke na omrežje novega operaterja.  
 

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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Izid: odločba o prepovedi s predlagano globo v višini 44 milijone SEK, ki jo mora potrditi 
okrožno sodišče v Stockholmu.  
 
Sporazumi in usklajena ravnanja 
 
Dnr 532/2004 
EB proizvaja in distribuira tapete na švedskem trgu. EB ima izredno močan položaj na trgu za 
proizvodnjo in distribucijo tapet pleskarjem in polagalcem tapet. Preiskava švedskega organa 
za konkurenco kaže, da je EB z uporabo selektivnega količinskega merila v svojem 
selektivnem sistemu distribucije s svojimi trgovci na drobno novim trgovcem na drobno 
oteževal vstop na trg. Za selektivni sistem distribucije, ki ga uporablja EB, ne more veljati 
izjema po Uredbi Komisije (ES) št. 2790/1999 z dne 22. decembra o uporabi člena 81(3) 
Pogodbe za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj.  
Izid: odločba o zavezi s predlagano globo v višini 1 milijona SEK.   

 
Seznam odločb, ki so bile v letu sprejete v skladu s členoma 81/82: 

 

 
 

Združeno kraljestvo 

Sporazumi in usklajena ravnanja 
 
MasterCard UK Members Forum Limited – 6. september 2005 
Urad za pošteno trgovanje (Office of Fair Trading) je sklenil, da so bili člani MasterCard UK 
Members Foruma in drugi uporabniki licence MasterCard v Združenem kraljestvu stranke 
sporazuma, ki krši: 

• prepoved iz člena 81(1) Pogodbe ES ter  

• prepoved iz poglavja I v oddelku 2 Zakona o konkurenci iz leta 1998. 

Primer št.   Podjetje: Povezave 
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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Ta sporazum, ki je določal raven nadomestne večstranske pristojbine za izmenjavo, ki se je 
uporabljala za vse transakcije z uporabo kartic MasterCard, izdanih v Združenem kraljestvu, 
je veljal od 1. marca 2000 do 18. novembra 2004. Z 18. novembrom 2004 so bile uvedene 
nove ureditve za določanje nadomestne večstranske pristojbine za izmenjavo, ki se 
uporabljajo za transakcije z MasterCardom iz Združenega kraljestva. 

Urad za pošteno trgovanje je ugotovil, da sporni sporazum omejuje konkurenco na dva 
načina. Prvič, zaradi njega je bil sklenjen kolektivni sporazuma na ravni večstranske 
pristojbine za izmenjavo (zlasti kolektivnega sporazuma o ceni.) Drugič, privedel je do 
neupravičenega vračanja nekaterih stroškov (drugih stroškov), ki so jih povzročili člani 
MasterCard UK Members Foruma in drugi imetniki licence MasterCard z večstransko 
pristojbino za izmenjavo. 

Sporazum, ki je predstavljal kršitev, je bil Uradu za pošteno trgovanje predložen v odločanje 
1. marca 2000. Uradu za pošteno trgovanje se glede na vse okoliščine v tej zadevi ni zdelo 
primerno izrekati kazen za kršitev, ki izhaja iz sporazuma. Ker sporazum zdaj ne velja več, se 
v tem primeru ni pojavilo vprašanje smernic. Vendar pa se bodo načela, na katerih temelji ta 
odločba, verjetno uporabljala pri novih ureditvah za določanje nadomestne pristojbine za 
izmenjavo. 
 
Druge dejavnosti izvrševanja 
 
Pritožba Gamma Telecom Limited proti BT Wholesale zaradi znižanih ravni za veleprodajne klice med 
1. decembrom 2004 in 17. junijem 2005 
Urad za komunikacije (Office for communications) je menil, da skupina British 
Telecommunications Group plc (BT) ni kršila oddelka 18 (prepoved iz poglavja II) Zakona o 
konkurenci iz leta 1998 ali člena 82 Pogodbe ES v zvezi z revidiranim določanjem cen, ki je 
veljalo od 1. decembra 2004, za proizvod veleprodajnih klicev družbe BT (revidirana 
struktura veleprodajnih tarif za klice).  

Urad za komunikacije je odločitev sprejel po preiskavi, ki jo je odprl zaradi pritožbe Gamma 
Telecoma Limited (Gamma), da revidirana veleprodajna struktura klicnih tarif družbe BT 
pomeni protikonkurenčni razkorak cen. 

Odločba podrobno predstavlja odločitev Urada za komunikacije, da glede na vrsto domnev in 
scenarijev pri revidirani veleprodajni klicni tarifni strukturi ni razkoraka cen in da zato ni 
razloga za ukrepanje. 
 
Ponovna preiskava pritožbe VIP Communications Limited proti T-Mobile (UK) Limited – 30. junij 2005 
Urad za komunikacije je sklenil, da T-Mobile ni kršil prepovedi iz poglavja II ali člena 82 
Pogodbe ES z opustitvijo/odklopom storitev, ki jih je zagotavljal VIP za uporabo v VIP-ovih 
GSM-prehodih, medtem ko je drugim družbam domnevno še naprej ponujal iste storitve za 
uporabo v GSM-prehodih. Zato ni bilo razloga za ukrepanje proti T-Mobilu. 
 
Ponovna preiskava pritožbe Floe Telecoma Limited proti Vodafoneu Limited – 30. junij 2005 
Urad za komunikacije je sklenil, da Vodafone ni kršil prepovedi iz poglavja II Zakona o 
konkurenci iz leta 1998 ali člena 82 Pogodbe ES z odklopom storitev, ki jih je zagotavljal 
Floeju za uporabo v Floejevih GSM-prehodih, medtem ko je drugim družbam domnevno še 
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naprej ponujal iste storitve za uporabo v GSM-prehodih. Zato ni bilo razloga za ukrepanje 
proti Vodafonu. 
 
Protižba NTM Sales and Marketing Ltd proti Portec Rail Products (UK) Ltd glede dobave 
maziva za uporabo v električnih tračnih mazalkah – 19. avgust 2005 

Urad za reguliranje železnic (Office of Rail Registration – ORR) je odločil, da ni razloga za 
ukrepanje v skladu s prepovedjo iz poglavja I Zakona o konkurenci iz leta 1998/členom 81 
Pogodbe ES proti Portec Rail Products UK Ltd (Portec) in RS Clare and Company Ltd 
(Clare). ORR je tudi odločil, da pri Portecu ni razlogov za ukrepanje v skladu s prepovedjo iz 
poglavja II Zakona o konkurenci iz leta 1998/členom 81 Pogodbe ES. 

Odločba urada ORR je bila sprejeta po preiskavi pritožbe, ki jo je NTM Sales and Marketing 
(NTM) vložil 20. julija 2004, ker naj bi Portec poskušal izkoristiti prevladujoči položaj na 
trgu za dobavo storitev preskušanja za maziva za uporabo v električnih tračnih mazalkah, s 
čimer je hotel NTM vnaprej zapreti trg za dobavo maziva za uporabo v električnih tračnih 
mazalkah. 

Čeprav ORR ni izključil, da je Portec mogoče v prevladujočem položaju na trgu storitev za 
preskušanje, ni našel dovolj trdnih razlogov za sklep, da je Portec zlorabil prevladujoči 
položaj ali da je s Clare sklenil protikonkurenčne sporazume ali ravnal protikonkurenčno. 
 
 
2. Uporaba pravil konkurence ES s strani nacionalnih sodišč  
 
Organi za konkurenco iz Češke, Grčije, Irske, Italije, Cipra, Estonije, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije, Slovaške in Finske niso poročali o 
odločbah sodišč, v katerih bi bila uporabljena pravil konkurence ES. V nadaljevanju so 
navedene  odločbe o uporabi pravil konkurence ES, o katerih so poročali organi za 
konkurenco naslednjih držav članic:  

Belgija 
 
Nacionalna predhodna odločanja 
 
Bruseljsko prizivno sodišče je edino pristojno za predhodna odločanja o vprašanjih, ki mu jih 
predložijo domača sodišča, ki obravnavajo primere konkurence. Leta 2005 je predhodno 
odločalo v treh primerih, ki so vključevali konkurenčno pravo Skupnosti, in v enem primeru, 
ki je vključeval nacionalno konkurenčno pravo.  
 
V treh primerih, ki so vključevali pravo Skupnosti, sta Svet za konkurenco in Corps des 
Rapporteurs predložila pisne pripombe. Evropska komisija je tudi glede teh primerov 
pripravila mnenje na prošnjo za pomoč, ki jo je nanjo naslovilo bruseljsko prizivno sodišče v 
skladu s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1/2003. 

1. Emond Laurent proti Brasserie Haacht: sodba bruseljskega prizivnega sodišča z dne 
23. junija 2005 

Brasserie Haacht je leta 1993 z najemnikom kavarne podpisala desetletni sporazum o 
izključni nabavi piva te pivovarne. Najemnik je nato prodal svoje poslovno dobro ime in 
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kupec je leta 1997 z Brasserie Haacht sklenil še en sporazum o izključni nabavi še za druge 
pijače poleg piva.  
 
Kupec je leta 1999 doživel stečaj in prvi najemnik je želel predčasno prekiniti sporazum iz 
leta 1993. Brasserie Haart je to zavrnila in trdila, da ima, prav nasprotno, pravico vztrajati na 
upoštevanju obdobja, določenega v sporazumu iz leta 1993.  
 
Prizivno sodišče v Liègeu je zaprosilo za predhodno odločanje o zakonitosti sporazuma iz leta 
1993 glede na člen 81 ES. 
 
Bruseljsko prizivno sodišče je preučilo združljivost sporazumov s pravom Skupnosti, pri 
čemer je štelo, da je bil izpolnjen pogoj učinka na trgovino med državami članicami. 
Sporazuma sta bila v času sklenitve zakonita, saj sta ju zajemali skupinski izjemi iz uredb 
(ES) št. 1984/83 in 2790/1999. Sodišče je kljub temu sprejelo stališče, da se za preučevanje 
združljivosti sporazumov s pravili konkurence ne upošteva čas sklenitve sporazumov, temveč 
čas njune odpovedi. Poleg tega je sodišče menilo, da je treba vsak sporazum obravnavati 
posebej, saj blago, na katero se sporazuma nanašata, ni zamenljivo in torej ne gre za isti trg.  
 
Sodišče je po izredno natančni analizi dotedanje uporabe uredb ES o skupinskih izjemah 
menilo, da je v času domnevne kršitve za sporazum iz leta 1993 veljala skupinska izjema, 
zajeta v Uredbi (ES) št. 2790/1999, in da je ustrezal pogojem obvestila Komisije z dne 13. 
oktobra 2000, ki vsebuje smernice o vertikalnih omejitvah (UL C 291, 13.10.2000, str. 1). 
 
V nasprotju s tem pa v času domnevne kršitve drugega sporazuma ni zajemala nobena uredba 
ES o skupinski izjemi. Ne glede na to je sodišče menilo, da je sporazum zakonit v skladu s 
pravili konkurence na podlagi obvestil Komisije o sporazumih de minimis, tudi ob 
morebitnem izključevalnem učinku. Sodišče je sklenilo, da zakonitost sporazumov ni 
vprašljiva in da se zato ne pojavi vprašanje ničnosti sporazuma, ki ga prepoveduje člen 81(1) 
ES.  

2. SABAM proti Productions & Marketing (P&M): sodba bruseljskega prizivnega 
sodišča z dne 3. novembra 2005 

P&M, organizator glasbenih dogodkov, je pred bruseljskim trgovinskim sodiščem vložil 
tožbo proti kolektivni organizaciji SABAM, ki upravlja glasbene pravice in uživa dejanski 
monopol nad podeljevanjem dovoljenj za uporabo avtorskih pravic za glasbene prireditve in 
koncerte. SABAM ni hotel P&M dodeliti statusa „velikega organizatorja“, s čimer bi slednji 
dobil pravico do 50 % nižje plačljive licenčnine. P&M je trdil, da je SABAM zlorabil 
prevladujoči položaj, ko je dodelitev statusa „velikega organizatorja“ med drugim pogojeval s 
tem, da mora P&M opravljati dejavnost že vsaj tri leta, s čimer je neupravičeno dajal prednost 
uveljavljenim podjetjem pred podjetji, ki so šele vstopila na trg.  
 
Bruseljsko trgovinsko sodišče je bruseljsko prizivno sodišče zaprosilo za predhodno 
odločanje, ali je SABAM s svojim ravnanjem zlorabil prevladujoči položaj.  
 
Sodišče je najprej upravičilo uporabo konkurenčnega prava Skupnosti v tem primeru. 
SABAM je kot edini operater, ki lahko izdaja dovoljenja na belgijskem trgu za organizacijo 
glasbenih prireditev, za organizatorje prireditev uporabil različne cene na podlagi merila, 
koliko časa so na trgu, tekmecem iz drugih držav članic lahko otežil dostop na belgijski trg 
organizacije prireditev. Sodišče je menilo, da je SABAM-ov sistem določanja cen 
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protikonkurenčno ravnanje, saj so se zaradi njega za organizatorje prireditev uporabljali 
neenakovredni pogoji za enakovredne storitve.  
 
Sodišče je ugotovilo, da SABAM različnih cen ne more utemeljiti z ekonomskimi argumenti, 
kot sta obseg posla ali ekonomija obsega. Poleg tega se mu je razlika – v razmerju 2 : 1 – med 
ceno, ponujeno velikim organizatorjem, in osnovno ceno zdela očitno prevelika. 
 

3. Wallonie Expo („WEX“) proti FEBIAC: sodba bruseljskega prizivnega sodišča z dne 
10. novembra 2005 

 
FEBIAC je združenje vseh belgijskih proizvajalcev in uvoznikov motornih vozil in 
večnamenskih vozil, ki vsake dve leti organizira razstavo večnamenskih vozil. FEBIAC je za 
razstavo leta 2005 uvedel pravilo, ki razstavljavcem prepoveduje sodelovanje v kakem 
podobnem dogodku, organiziranem v Belgiji, šest mesecev pred odprtjem njegove razstave.  
 
Predsednik sodišča prve stopnje, ki je obravnavalo vlogo za začasno pravno zaščito, se je 
obrnil na bruseljsko prizivno sodišče za predhodno odločanje o vprašanju zakonitosti takšne 
nekonkurenčne klavzule. Svet za konkurenco in Corps des Rapporteurs sta v pisnih 
pripombah ugotovila – tako kot Evropska komisija v mnenju, ki ga je predstavila sodišču – da 
obstaja vpliv na trgovino med državami članicami. Večina razstavljenih vozil je uvožena in 
razstavljavci pokrivajo skoraj celoten uvoz in prodajo zadevnih proizvodov v Belgiji, pri 
čemer bi prepoved sodelovanja na drugih razstavah v Belgiji lahko imela vpliv na trgovino 
znotraj Skupnosti.  
 
Bruseljsko prizivno sodišče je menilo, da FEBIAC-ovo pravilo ni v nasprotju s členom 81(1), 
saj ni bil izpolnjen pogoj o občutnem omejevanju konkurence. Sodišče je menilo, da ni bilo 
ugotovljeno, da šestmesečna prepoved občutno omejuje organizatorjevo sposobnost 
učinkovite konkurence FEBIAC-u s pritegnitvijo dovolj razstavljavcev in obiskovalcev. 
FEBIAC-ovega pravila za razstavo v letu 2005 člen 81(1) ES torej ne zajema. 
 
Sodišče je nato preučilo zakonitost pravila glede na člen 82 ES. Ugotovilo je, da ima FEBIAC 
dejanski monopol na trgu zagotavljanja storitev, povezanih z organizacijo razstav 
večnamenskih vozil v Belgiji, in da tako pokriva tudi precejšen del skupnega trga. Prepoved 
sodelovanja v drugih dogodkih, ki jo je FEBIAC naložil svojim razstavljavcem, je ovira 
kakršni koli konkurenci v šestmesečnem obdobju in lahko vpliva na strukturo trga. Po mnenju 
sodišča ta prepoved ni niti upravičena niti sorazmerna.  
 
Sklenilo je, da je FEBIAC-ovo pravilo, določeno za razstavo leta 2005, zakonito in da ga 
potemtakem ni mogoče prepovedati v skladu s členom 81(1) ES. Vendar pa FEBIAC kot 
prevladujoče podjetje tega pravila o prepovedi ni smelo uporabiti za razstavo leta 2005, saj je  
tako ravnanje protikonkurenčno.  
 

 
4. Kristel Cools proti Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: sodba bruseljskega 

prizivnega sodišča z dne 25. januarja 2005 
 
Bruseljsko prizivno sodišče je s sodbo z dne 25. januarja 2005 odgovorilo na vprašanje v 
zvezi z belgijskim konkurenčnim pravom, ki ga je nanj z napotilom za predhodno odločanje 
naslovilo sodišče prve stopnje iz Antwerpna v primeru, ki je vključeval dodatno zavarovanje 
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za ortodontsko zdravljenje, ki ga je Krščanski sklad za zdravstveno zavarovanje iz Antwerpna 
ponudil svojim članom. To zavarovanje je ponujalo pravico do dodatnega povračila stroškov, 
če je zdravljenje zagotovil zobozdravnik, ki izpolnjuje določene zahteve, kot sta usposabljanje 
v ortodontiji ali določena stopnja izkušenj v zobozdravstvu. 
 
Ga. Kristel Cools je zobozdravnica, ki ni izpolnjevala teh zahtev in je želela, da sodišče izreče 
sodbo, s katero bi Krščanskemu skladu za zdravstveno zavarovanje naložil, naj ji izplača 
odškodnino za izgubo zaslužka od pacientov, ki so se zaradi povračila stroškov ortodontskega 
zdravljenja obrnili na druge zobozdravnike, ki ustrezajo zahtevam zavarovalniškega sklada. 
 
Sodišče se je omejilo na negativen odgovor na vprašanje, ali je Krščanski sklad za 
zdravstveno zavarovanje pri zagotavljanju take storitve deloval kot podjetje v smislu Zakona 
o zaščiti gospodarske konkurence z dne 5. avgusta 1991, kot je bil usklajen 1. julija 1999. Ker 
se za uporabo členov 2 in 3 zakona zahteva status podjetja, sodišču ni bilo treba več 
preučevati zakonitosti tega konkurenčnega ravnanja. 
 
Utemeljitev sodišča je temeljila na dejstvu, da je bila storitev zagotovljena v okviru izvajanja 
naloge, ki jo je zakonodajalec poveril skladom zdravstvenega zavarovanja in organom 
socialne varnosti, in sicer plačilo obveznih dajatev, ki jih zasebni zavarovalci ne morejo 
plačati oziroma jih ne morejo plačati v zadostni meri. Zato ima po mnenju sodišča dajatev za 
ortodontijo lastnosti dajatve, plačane po shemi socialnega varstva.  
 
Svet za konkurenco je v svojih pisnih pripombah izrazil stališče, da je Krščanski sklad za 
zdravstveno zavarovanje v Antwerpnu z zagotavljanjem dajatve za ortodontijo dejansko 
deloval kot podjetje, pri čemer se je skliceval na odločbo predsednika sveta o zahtevku za 
začasne ukrepe št. 2001-V/M z dne 2. januarja 2001 (Moniteur belge z dne 5. maja 2001, 
14852).  
 

Danska 
Højesterets dom z dne 20. aprila 2005 (UfR 2005.2171H) (sodba vrhovnega sodišča z dne 20. 
aprila 2005). GT Linien A/S proti DSB in Scanlines A/S. 
Sodba se med drugim nanaša na zlorabo prevladujočega položaja v skladu s členom 82. De 
Danske Statsbaner (DSB) je železniški in trajektni prevoznik v državni lasti. DSB je imel v 
lasti pristanišče GEDSER in je zagotavljal trajektne prevoze v Nemčijo. DSB je kot lastnik 
pristanišča od GT Linien, ki je tudi uporabljal pristanišče Gedser za trajektni prevoz, pobiral 
pristaniške takse za uporabo pristanišča. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da ima DSB 
prevladujoči položaj na trgu pristaniških storitev za trajektni prevoz med Dansko in Nemčijo 
po Baltskem morju. Vrhovno sodišče je odločilo, da je DSB zlorabil svoj prevladujoči položaj 
s tem, da je pristaniške takse zaračunaval GT Linenu, njemu samemu in Deutshne 
Bundesbahnu pa jih ni bilo treba plačevati. To je bila kršitev člena 82(2)(c) ES. Sodišče je 
sklenilo, da plačevanje pristaniške pristojbine ni bilo preneseno na stranke GT Liniena, zato je 
DSB odredilo plačilo odškodnine GT Linien.  

Nemčija 
Spodaj je povzetek odločb nemških civilnih sodišč, v katerih se je uporabila zakonodaja 
Skupnosti in o katerih je bila obveščena zvezna vlada.  
 
Sodišče Datum Predmet 
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odločbe 
OLG 
(Oberlandsgericht) 
München U (K) 
3447/04 

20. 1. 2005 Prekinitev pogodbe o trgovskem zastopstvu po sprejetju Uredbe 
št. 1400/2002, ki se uporablja za zadevno klavzulo pogodbe 
Razlogi: člen 81(1) ES, Uredba (ES) št. 1400/2002 

LG (Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

3. 2. 2005  Ker tožena stranka ni imela prevladujočega položaja na trgu, 
tožnik ni bil upravičen do plačila odškodnine za zavrnitev 
dostopa do pristanišča Bremerhaven za opravljanje prekladalnih 
storitev (člena 33 in 19(4), točka 4, Zakon o prepovedi 
omejevanja konkurence (GWB); člen 82 ES) 

OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17. 2. 2005  Ko je tožena stranka dvignila omrežnino in najemnino za 
merilnike, to ni bila zloraba: prevzem dobre prakse v skladu s 
členom 6(1) Energetskega zakona (EnWG) pri izračunavanju 
omrežnin na podlagi VV Strom II Plus; odobritev omrežnin v 
skladu s členom 12 Zvezne uredbe o tarifah za električno 
energijo (BTOElt), člen 6(1) EnWG, člena 19 in 20 GWB, člen 
315 civilnega zakonika (BGB) in člen 81 ES 
 

BGH 
(Bundesgerichtshof) 
KZR 28/03 

22. 2. 2005  Tožniku ni bilo treba plačati odškodnine za zavračanje 
sporazuma o prodajnih ciljih v pogodbi o opravljanju storitev; 
ničnost sporazuma o prodajnih ciljih, ker je bil enakovreden 
„vezani“ dobavi 
(člen 81 ES, člen 4(1), točka (3) Uredbe št. 1475/95) 

LG Köln 85 O 
75/04 

8. 3. 2005 Pravica do vračila premij, ki so bile plačane po programih 
podjetja za stranke zaradi naslednjih razlogov: osnovna 
pogodbena pravila veljavna po protimonopolni zakonodaji 
(člen 81 ES) 
 

LG München I 27 
O 899/04 

1. 4. 2005 Upravičenost do plačila po pogodbi o najemu in dobavi piva na 
podlagi naslednjih razlogov: pogodba veljavna po 
protimonopolni zakonodaji 
(členi 17, 19 in 20 GWB; člena 81 in 82 ES) 

 
OLG Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13. 4. 2005  Zavrnitev pritožnikove vloge za obnovitev odložilnega učinka 
pritožbe proti odločbi urada za kartele: ni bilo nobenih resnih 
dvomov, formalnih, postopkovnih ali vsebinskih, o legitimnosti 
izpodbijane odločbe. Upoštevanje navzkrižja interesov je 
upravičilo njen takojšnji učinek. Takojšnji učinek pritožniku ni 
povzročal nepotrebnih težav. 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13. 4. 2005  Tožena stranka je bila upravičena do povračila popustov zaradi 
nadaljnje prodaje vozil (člen 81 ES)  
 

LG Mannheim 22 
O 74/04 Kart. 

29. 4. 2005 Tožnik ni bil upravičen do odškodnine od tožene stranke zaradi 
sodelovanja slednje v cenovnem kartelu evropskih proizvajalcev 
papirja  
(člen 823(2) BGB, člen 81 ES, člena 1 in 33 GWB) 

OLG Düsseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (V) 

10.06.2005 Razveljavitev odredbe urada za kartele o prepovedi z dne 17. 
junija 2004 v zvezi s kartelom malih in srednjih podjetij v 
distribuciji montažnih betonskih delov; ni bilo mogoče preveriti, 
ali je učinek na trgovanje med državami članicami občuten 
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BGH KZR 26/04 28. 6. 2005 Razveljavitev sodbe industrijskega sodišča: uredba o skupinskih 
izjemah (motorna vozila) ureja samo izvzetje od prepovedi iz 
člena 81(1): iz nje ni mogoče sklepati o standardih ravnanja, 
izvršljivih v civilni zakonodaji  
(členi 33 in 20(1) in (2) GWB; Uredba (ES) št. 1475/95; člen 81 
ES) 

OLG Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5. 7. 2005 Upravičenost do plačila, izhajajoča iz več delovnih pogodb za 
predelavo odpadnega stekla: četudi dogovorjeno minimalno 
jamstvo tožene stranke ni bilo v skladu s kartelno zakonodajo, to 
ne bo vplivalo na veljavnost cenovnega sporazuma 
(člen 81(1) in (2) ES; člen 139 BGB) 

BGH KZR 14/04 26. 7. 2005 Opustitev postopka: predložitev SES po členu 234 ES za 
razjasnitev vprašanja v zvezi z uredbo o skupinski izjemi 
(motorna vozila)  

BGH KZR 16/04 26. 7. 2005 Opustitev postopka: predložitev SES po členu 234 ES za 
razjasnitev vprašanja v zvezi z uredbo o skupinski izjemi 
(motorna vozila)  

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

3. 8. 2005 Zahteva za izdajo začasne odredbe v zvezi z delnim dostopom do 
nedostopne storitve: prednost arbitražnemu postopku v skladu s 
členom 31 Zakona o pošti 
(člena 20 in 33 GWB; člen 82 ES; člen 31 Zakona o pošti) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 11/05 (Kart) 

28. 9. 2005 Tožena stranka nima pravice aktiviranja „SIM-kartic“ blokada je 
bila dovoljena, ker je tožnik v nasprotju s pogodbo uporabljal 
SIM-kartice z GSM-prehodom, da bi drugim družbam omogočil 
zaključevanje telefonskih klicev v tožnikovem mobilnem 
telefonskem omrežju. Neupravičena uporaba SIM-kartic za 
komercialne telekomunikacijske storitve  
(člena 19 in 20 GWB; člen 82 ES; člen 1 Zakona o prepovedi 
nepoštene konkurence (UWG)) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 10/05 (Kart) 

28. 9. 2005 Tožena stranka po pogodbi nima pravice aktiviranja „SIM-
kartic“: blokada je bila dovoljena, ker je tožnik uporabljal SIM-
kartice z GSM-prehodom, v nasprotju s pogodbo, da bi drugim 
družbam omogočil zaključevanje telefonskih klicev v 
tožnikovem mobilnem telefonskem omrežju. Neupravičena 
uporaba SIM-kartic za komercialne telekomunikacijske storitve  
(člena 19 in 20 GWB; člen 82 ES; člen 1 UWG) 
 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18. 10. 2005  Pravica do uveljavitve sporazuma o izključni distribuciji 
(člen 1 GWB; člen 81 ES) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15. 11. 2005 Nedopustnost klavzul v pogodbah o upravljanju bencinskih 
servisov, ki jih je uporabljala tožena stranka 
(člen 16(2) GWB; člen 307 BGB; člen 89b HGB; člen 81 ES) 
 

 

Španija 
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Leta 2005 je bilo Komisiji v skladu s členom 15(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 poslano deset 
sodb, v katerih sta se uporabila člena 81 ali 82 Pogodbe.  
 
Devet sodb se je nanašalo na tožbe, ki so jih proti naftnim družbam vložili bencinski servisi. 
Vsi predmeti spora v teh sodnih postopkih med naftnimi družbami in bencinskimi servisi so 
bili podobne narave in so zadevali predvsem morebitno neveljavnost pogodb o dobavi in 
njihovo ničnost. 
 
Pet od teh postopkov je bilo pritožb proti sodbam, ki so jih izrekla prvostopenjska sodišča. 
Prvostopenjsko sodišče je „Juzgado de lo Mercantil“ ali „Juzgado de Primera Instancia“, 
drugostopenjsko sodišče pa je „Audiencia Provincial“. 

Sodba št. 42/05 z dne 31. januarja 2005, ki jo je izrekla Audiencia Provincial v Madridu, 
oddelek 9. Stranke: Melón, SA & Zarza SL proti Repsolu SA. 

V prvotni sodbi je bila pritožba bencinskih servisov Melón SA in Zarza SL zavrnjena. 
Bencinska servisa sta se pritožila, vendar je Audiencia Provincial potrdila odločitev 
prvostopenjskega sodišča, da so bile zadevne pogodbe „komisijske pogodbe“, tj. pristne 
zastopniške pogodbe. 

Sodba št. 14/05 z dne 22. marca 2005, ki jo je izreklo Juzgado de lo Mercantil št. 2 v 
Madridu. Stranke: zaupno. 

Bencinski servis je vložil tožbo proti naftni družbi zaradi domnevnega določanja končnih cen 
za potrošnika in zahteval odškodnino. Sodišče je zavrnilo vse zahtevke. Pogodbo je opredelilo 
kot nepravo zastopniško pogodbo v skladu s smernicami o vertikalnih omejitvah (Obvestilo 
Komisije z dne 13. oktobra 2000). Drugič, določanja cen ni priznalo, ker je naftna družba 
določila najvišje cene in je bencinskemu servisu pustila, da znižuje končne cene z 
zniževanjem svoje marže v prid strankam. Fiskalni argumenti upravičenca v zvezi s to zadevo 
so bili tudi zavrnjeni. 

Sodba št. 45/05 z dne 15. aprila 2005, ki jo je izreklo Juzgado de lo Mercantil št. 5 v Madridu. 
Stranki: Aloyas SL proti Repsolu SA. 

Bencinski servis je pred tem specializiranim sodiščem prve stopnje vložil tožbo o morebitni 
neveljavnosti pogodbe o dobavi, njeni ničnosti in zahteval odškodnino. Sodišče je po pregledu 
pogodbe in razporeditve komercialnih, finančnih in proizvodnih tveganj odločilo, da se te 
pogodbe ne morejo obravnavati kot zastopniške pogodbe, temveč bolj kot pogodbe o nadaljnji 
prodaji. Drugič, odločilo je proti domnevnemu določanju porabniških cen s strani naftne 
družbe. Sodišče je ugotovilo, da zadevna klavzula o izključni dobavi ne sodi na področje 
uporabe uredb o skupinskih izjemah in da ima protikonkurenčne učinke, ki jih prepoveduje 
člen 81 ES. Ničnost klavzule o izključnosti je privedla do ugotovitve o ničnosti celotne 
pogodbe. Odškodnina ni bila dodeljena. 

Sodba št. 368/05 z dne 5. julija 2005, ki jo je izreklo Audiencia Provincial v Madridu, oddelek 
21. Stranki: Rutamur SA proti Repsolu SA. 

 
Pritožba je bila del rednega postopka, ki so ga pritožniki sprožili pred „Juzgado de Primera 
Instancia“ št. 26 v Madridu. V prvotni sodbi je bil zavrnjen zahtevek bencinskega servisa 
Rutamur SA, da bi pogodbe od leta 1993 obravnavali kot pogodbe o nadaljnji prodaji in da se 
mu izplača odškodnina za izgubo prihodka v teh letih. Audiencia je potrdila odločbo 
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prvostopenjskega sodišča, saj je ugotovila, da pogodba ni bila pogodba o nadaljnji prodaji, 
temveč bolj pristna zastopniška pogodba, za katero se prepoved iz člena 81(1) ne uporablja 
(zato uporaba uredb o skupinski izjemi ni bila vprašanje). Nastali stroški so se razdelili med 
obe stranki. 
 
Sodba št. 180/05 z dne 29. julija 2005, ki jo je izreklo Juzgado de Primera Instancia št. 3 v 
Madridu. Stranki: LV Tobar e Hijos SL proti Cepsa Estaciones de Servicio SA.  
 
Sodnik je priznal tožbo upravljavca bencinskega servisa in razglasil, da je upravljavec 
bencinskega servisa nadaljnji prodajalec naftnih proizvodov in da je v smislu uredb o 
skupinski izjemi št. 1984/1983 in št. 2790/1999 pogodba z naftno družbo v celoti nična. 
Sodnik je upošteval tri vidike. Prvič, pogodba je po pravni naravi bolj pogodba o nadaljnji 
prodaji kot pristna zastopniška pogodba, saj je pritožnik prevzel nase finančno tveganje. 
Drugič, zadevna pogodba ne more uživati prednosti uredb o skupinski izjemi zaradi omejitve 
ohranjanja cene pri nadaljnji prodaji in dobičkovnih marž, ki jih določi naftna družba. Tretjič, 
trajanje  pogodbe presega mejo, določeno v členu 12.1c) Uredbe (ES) št. 1984/1983. Končno, 
sodba je vključevala izpolnitev plačilnih obveznosti v skladu s pogodbami s podobnimi 
značilnostmi. 
 
Sodba št. 191/05 z dne 3. oktobra 2005, ki jo je izrekla Audiencia Provincial v Albaceteju, 
oddelek 2. Stranke: Conrado Quilez Alejo proti Compañía Logística de Hidrocarburos SA & 
CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Tudi ta primer obravnava pravno naravo pogodbe med upravljavcem bencinskega servisa in 
distributerji avtomobilskega goriva. V tem primeru je sodišče ugotovilo, da so stranke želele 
skleniti zastopniško pogodbo. Poleg tega sodba s sklicevanjem na smernice Komisije 
predstavlja merila (finančna in naložbena tveganja) za oceno, ali je trgovec na drobno 
zastopnik po pravilih konkurence ES. Sodišče je zavrnilo zahtevo za ničnost pogodbe in 
potrdilo odločbo na prvi stopnji. 
 
Sodba z dne 7. oktobra 2005, ki jo je izrekla Audiencia Provincial v Madridu, oddelek 8. 
Stranke: I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL proti Repsol SA. 
 
Pritožnik – upravljavec bencinskega servisa – je vložil tožbo proti Repsolu, da je pravna 
narava pogodbenega razmerja pogodba o nadaljnji prodaji in da je zato treba uporabiti člen 
12.1.c) Uredbe št. 1984/1983 (izjema od člena 10), tako da je pogodba nična v skladu s 
členom 81 ES. Sodišče je odločalo v skladu z doktrino vrhovnega sodišča o prodaji 
avtomobilskega goriva na drobno (sodbi z dne 2. junija 2000, 20. junija 2001) in smernicami 
Komisije. Najprej je ugotovilo, da je I.D.Infraestructuras y Desarrollo zastopnik in da zato ni 
nobenega lastniškega prenosa proizvodov. Poleg tega ima trgovec na drobno možnost, da 
pogodbo o nadaljnji prodaji zamenja s pogodbo o zastopstvu, in te pravice ni izkoristil. 
Drugič, člen 12.2 Uredbe št. 1984/1983 je treba uporabiti kot izjemo od roka, navedenega v 
členu 12.1c), ker se pogodba „nanaša na bencinski servis, ki ga dobavitelj da v najem 
nadaljnjemu prodajalcu ali pa nadaljnjemu prodajalcu dovoli, da ga uporablja na kaki drugi 
podlagi“. Tretjič, mreža pogodb o izključni dobavi, ki lahko privede do vnaprejšnje 
izključitve trga v skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti (Delimitis), ni bila 
dokazana. Zato je bila pritožba zavrnjena, odločba s prve stopnje pa je bila potrjena. 
 
Sodba št. 103/05 z dne 19. oktobra 2005, ki jo je izreklo Juzgado de lo Mercantil št. 4 v 
Madridu. Stranki: Inversiones Cobasa SL proti BP Oil España SA. 
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Sodnik je v podobnem primeru odločil, da pogodba po pravni naravi ni pogodba o nadaljnji 
prodaji, temveč pogodba o zastopstvu. Kljub temu je bilo še sklenjeno, da to ni pristna 
pogodba o zastopstvu, ker trgovec na drobno prevzema določeno stopnjo finančnega tveganja. 
Sodnik je ugotovil, da vrsta in velikost mreže dobaviteljev v Španiji ne vplivata niti na 
trgovino med državami niti ne povzročata omejevanja konkurence. Poleg tega pogodba ne 
predpisuje nobenega ohranjanja cene pri nadaljnji prodaji. Glede trajanja pogodbe je bilo 
odločeno, da se v tem primeru uporablja člen 12.2 Uredbe št. 1984/1983. Tožba upravljavca 
bencinskega servisa je bila zato zavržena. 
 
Sodba št. 85/05 z dne 11. novembra 2005, ki jo je izreklo Juzgado de lo Mercantil št. 5 v 
Madridu. Stranki: Conduit Europe SA proti Telefonici de España SAU. 
 
Družbi Telefónica je bilo naloženo plačilo odškodnine podjetju Conduit v višini 639 003 EUR 
zaradi kršenja zakonodaje na področju konkurence (španski zakon o nepošteni konkurenci, 
člej 82 ES in druge nacionalne določbe). Sodišče je odločilo, da je Telefónica izkoristila svoj 
prevladujoči položaj s tem, da je Conduitu posredovala pomanjkljive in nepopolne podatke o 
uporabnikih.  
 
To je prvič, da špansko sodišče odredi plačilo odškodnine za kršitev pravil konkurence na 
telekomunikacijskem trgu na podlagi predhodne izjave o kršitvi, ki jo je dal pristojni organa 
za  telekomunikacijski trg Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Sodba 
upošteva evropsko sodno prakso (zadeva Courage). 
 
Obravnavana dejstva segajo v čas odprtja trga telefonskih informacijskih storitev v Španiji in 
zagona storitev „številka 118“. Družba Telefónica bi morala zagotoviti konkurentom podatke 
o uporabnikih, da bi s tem omogočila pošteno konkurenco. Vendar je leta 2003 CMT po 
pritožbi podjetja Conduit razglasila, da Telefónica ni izpolnila teh obvez. 
 
Ta sodba potrjuje, da ke Telefónica Conduitu posredovala pomanjkljive in nepopolne podatke 
o uporabnikih, kar je podjetju, ki je pred kratkim vstopilo na trg, povzročilo nastanek 
konkurenčno neugodnega položaja in dodatnih stroškov v zvezi s pridobitvijo alternativnega 
vira podatkov. Sodišče je odredilo, da mora Telefónica Conduitu izplačati te stroške in kriti 
njegove sodne stroške.  
 
Sodba z dne 19. novembra 2005, ki jo je izrekla Audiencia Provincial v Madridu, oddelek 11. 
Stranki: Multipetróleos SL proti Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Tožba upravljavca bencinskega servisa proti Cepsa je podobna drugim primerom, opisanim 
zgoraj. Sodišče je odločilo, da je pristojno za obravnavo primera, ki ga je prvostopenjsko 
sodišče zavrnilo. Postopek je obravnaval naravo pogodbe. Čeprav si sodbe različnih oddelkov 
te Audiencia Provincial nasprotujejo, se je za pogodbo štelo, da je pogodba o zastopstvu in 
izključni dobavi (ni finančnega tveganja, ni prenosa lastništva proizvodov, možna je 
spremembo v pogodbo o nadaljnji prodaji), za katero se Uredba (ES) št. 1984/1983 ne more 
uporabljati. Tožba je bila zato zavržena. 
 

Francija 

Sodne prepovedi (za zaustavitev kršitve, izpolnitev pogodbene obveznosti) 
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Kasacijsko sodišče, 28. junij 2005, Daimler Chrysler Francija 
 
Primer je zadeval zavrnitev avtorizacije v skladu z novo uredbo o motornih vozilih, Uredbo 
(ES) št. 1400/2000, prodajalcu, katerega pogodba je prenehala veljati po njeni odpovedi v 
skladu s predhodno uredbo, Uredbo št. 1475/1995. 
 
Prizivno sodišče v Dijonu je proizvajalcu odredilo, pod grožnjo plačila kazni, naj trgovca 
prizna kot pooblaščenega serviserja. Sodišče je menilo, da je prodajalčeva zavrnitev prosilca, 
ki izpolnjuje njegove pogoje, diskriminatorna odločitev v nasprotju s cilji Uredbe (ES) št. 
1400/2002. 
 
Kasacijsko sodišče je potrdilo analizo prizivnega sodišča, vendar je odločilo, da slednje ne 
more presojati ustreznosti proizvajalčevega izbora meril. Zato je razveljavilo sodbo 
prizivnega sodišča v tej točki in stranke napotilo na pariško prizivno sodišče. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Odločbe o ničnosti 
 
Pariško prizivno sodišče, 12. april 2005, Ténor 
Svet za konkurenco je z odločbo 04-D-48 z dne 14. oktobra 2004 ugotovil, da sta France 
Télécom in SFR kršila določbe člena 82 Pogodbe z obračunavanjem stroškov, ki so 
podjetjem, ki so na novo vstopila na trg fiksne telefonije, preprečili predlaganje, z 
medsebojnim povezovanjem na mobilna omrežja teh operaterjev, konkurenčnih ponudb „s 
fiksnega na mobilno“, ne da bi pri tem imela izgube. Svet za konkurenco je menil, da je tako 
ravnanje odložilo vstop novih operaterjev na trg v času, ko za delovanje na trgu niso imeli 
druge tehnične rešitve kot medsebojno povezovanje z omrežjema France Télécoma in SFR. 
 
Prizivno sodišče je odločbo razveljavilo in menilo, da ni bilo ugotovljeno, da sta France 
Télécom in SFR kršila določbe člena 82 Pogodbe. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Pariško prizivno sodišče, 2. marec 2005, Kitch Moto sarl proti Suzuki Francija 
Kitch Moto se je pritožil na odločitev pariškega trgovinskega sodišča, ki se je sklicevala na 
Uredbo o izjemi št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe v 
kategorijah vertikalnih sporazumov, pri čemer je trdil, da se je prekinitev sporazuma o 
izključnem trgovanju med njim in Suzukijem zgodila nepravilno in brez predhodnega 
obvestila. 
 
Prizivno sodišče je zaprosil, naj razglasi za ničnega člen 2 sporazuma o trgovanju, ki ga je 
kršil, na podlagi člena 4(b) Uredbe o izjemi, ki prepoveduje ozemeljske omejitve pod 
določenimi pogoji. Trdil je, da je mogoče prepovedati samo aktivno prodajo zunaj mreže. 
 
Prizivno sodišče je zavrnilo prošnjo, ker lokalizacijska klavzula iz sporazuma o trgovanju ne 
krši določb člena 4(c) uredbe, ki dobavitelju daje „možnost, da članu sistema prepove 
delovanje zunaj odobrene poslovne enote“. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Pariško prizivno sodišče, 12. april 2005, pritožba Export Press proti odločbi Sveta za 
konkurenco 04-D-45 z dne 16. septembra 2004 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Zakon z dne 2. aprila 1947 o položaju podjetij za konsolidacijo in distribucijo časopisov in 
periodičnega tiska pridržuje prodajo posameznih izdaj v čezmorskih departmajih založnikom 
in službam za razdeljevanje tiskovin. 
 
Svet za konkurenco je zavrnil tožbo, ki jo je Export Preess vložil proti izključevalnemu 
ravnanju NMPP, ki ima prevladujoč položaj na trgu, in sicer zato, ker Export Press ni niti 
služba za distribucijo tiskovin niti izdajatelj, zato nima interesa za vložitev tožbe.  
Export Press se je pritožil, ker naj bi bil zakon iz leta 1947 v nasprotju s členoma 82 in 86 
Pogodbe. Prizivno sodišče je potrdilo analizo Sveta za konkurenco in menilo, da ni nič takega, 
kar bi kazalo, da je status podjetij za tisk, kot je določen v zakonu iz leta 1947, sam po sebi v 
nasprotju z določbami členov 82 in 86 Pogodbe, tako da se v zadevi proti Export Pressu ni 
mogoče sklicevati na to. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Kasacijsko sodišče, 12. julij 2005, SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (SPEA) je trdil, da sta Renault in 
njegovo združenje zastopnikov ravnali protikonkurenčno z namenom omejevanja 
vzporednega uvoza vozil s, prvič, prodajno podporo zastopnikom, ki se srečujejo s 
konkurenco neodvisnih trgovcev in nadaljnjih prodajalcev v tujini in, drugič, s prepovedjo, da 
bi mreža dajala popuste na nekatere modele. 
 
Prizivno sodišče je podprlo analizo, ki jo je Svet za konkurenco opravil v svoji odločbi 03-D-
66, v kateri je trdil, da se podpora zastopnikom šteje za izjemo v skladu z Uredbo št. 1475/95 
z dne 28. junija 1995 (o izjemi za določene sporazume o izključni ali selektivni prodaji in 
servisiranju motornih vozil), saj nima učinka zmanjševanja trgovinske svobode zastopnikov, 
distributerjev zunaj mreže in končnih uporabnikov, temveč, nasprotno, pozitivno vpliva na 
konkurenco, saj s tem, da dovoljuje ohranjanje gostote mreže in kakovosti ponujenih storitev, 
pozitivno vpliva na konkurenco in prinaša precejšnje znižanje cen. 
 
Prizivno sodišče je poleg tega ugotovilo, da ni bil dokazan obstoj prostovoljnega sporazuma 
med proizvajalcem in njegovimi zastopniki, ki bi bil usmerjen v podeljevanje popustov za 
določene modele. 
 
Kasacijsko sodišče je podprlo analizo prizivnega sodišča.  
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 
 
Regionalno sodišče v Strasbourgu, 3. februar 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
Brasseries Kronenbourg SA je prekinil sporazum o dobavi piva, ki ga je sklenil s kavarno Le 
Victor Hugo, ker slednja ni ravnala v skladu z določbami sporazuma. 
 
Regionalno sodišče v Strasbourgu je menilo, da sporazum pokriva Uredba št. 2790/1999 o 
skupinski izjemi, če tržni delež Brasseries Kronenbourg ne presega 30 % upoštevnega trga, 
četudi se zdi, da je količina piva pogodbeno pretirana. 
 
Sodišče je ugotovilo, da če je tržni delež Brasseries Kronenbourg tak, da se sporazum ne šteje 
za samodejno izjemo po navedeni uredbi, mora lastnik kavarne izkazati, da sporazum ne 
ustreza pogojem za izjemo. Sodišče je v svoji sodbi zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo 
lastnikovo prošnjo za razglasitev, da je sporazum ničen in neveljaven. 
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_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
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Pariško prizivno sodišče, 21. september 2005, Jean-Louis David France 
Socovi je v prošnji prizivnemu sodišču, da razglasi klavzulo o privolitvi v franšiznem 
sporazumu med njim in Jean-Louisom Davidom za zlorabo, trdil, da mora ta družba dokazati 
zakonitost klavzule v smislu člena 81 Pogodbe. Po mnenju Sodišča ni bilo ugotovljeno, da bi 
franšizna mreža, ki jo je vzpostavil Jean-Louis David, vplivala na trgovino znotraj Skupnosti, 
pri čemer je Sodišče tudi ugotovilo, da zadevna klavzula ne pomeni nedopustnega omejevanja 
konkurence, ki ga prepovedujeta uredbi o izjemi št. 4082/88 in št. 2790/1999. 
 
Sodišče je potrdilo sodbo pariškega trgovinskega sodišča z dne 23. maja 2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Pariško prizivno sodišče, 8. junij 2005, LCJ Diffusion SA proti La Roche-Posay SA in 
Cosmétique Active France SNC 
La Roche-Posay proizvaja izdelke za nego kože in jih spravlja na trg prek selektivne 
distribucijske mreže, ki ji pripada tudi Cosmétique Active France. LCJ Diffusion, družba, ki 
ni del te mreže in ki ji je nižje sodišče odredilo, da mora nehati prodajati izdelke La Roche-
Posay, je prosila prizivno sodišče, naj ugotovi, da sporazumi družbe La Roche-Posay ne 
morejo šteti za izjemo po členu 81(3). 
 
Sodišče je menilo, da sporazumi ne vsebujejo nobene klavzule, ki jo prepoveduje Uredba (ES)  
št. 2790/1999 o skupinski izjemi, in da izjema iz te uredbe ne more postati neveljavna samo 
zaradi povečanja meje 30 % trga, ki poleg tega ni niti upoštevni trg. 
 
Sodišče je podprlo sodbo nižjestopenjskega sodišča. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Postopkovna vprašanja (npr. breme dokaza, vprašanja glede pristojnosti itd.) 

 
Pariško prizivno sodišče, 15. junij 2005, Automobiles de Gap SA 
Automobiles de Gap SA je vložil tožbo, v kateri trdi, da je Automobiles Citroën SA določil 
previsoke prodajne cilje v svojih sporazumih o zastopstvu, zaradi česar je tožnik šel v stečaj. 
 
Prizivno sodišče je pripomnilo, da Uredba št. 123/1985 o izjemi za sporazume o distribuciji 
motornih vozil, kot je bila oblikovana takrat, določa, da „se uporabljajo členi 1, 2 in 3 ne 
glede na kakršno koli obveznost, naloženo prodajalcu, da si prizadeva za prodajo, na ozemlju 
pogodbe in v določenem času, minimalne količine pogodbenega blaga …“, razen kjer merila 
za doseganje teh ciljev niso objektivna in nediskriminatorna. 
 
Sodišče je menilo, da sprejeta metoda konkretno in objektivno temelji ne samo na tržni 
učinkovitosti na nacionalni in regionalni ravni, temveč tudi na preteklih rezultatih zadevnega 
zastopnika. 
 
Sodišče je potrdilo sodbo trgovinskega sodišča. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Pariško prizivno sodišče, 22. februar 2005, pritožba JC Decaux SA proti odločbi Sveta za 
konkurenco št. 04-D-32 z dne 8. julija 2004 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
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Svet za konkurenco je v skladu s členom 82 Pogodbe ES Decauxu naložil globo v višini 
700 000 EUR zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu zagotavljanja oglaševalske 
ulične infrastrukture lokalnim oblastem. 
 
Pariško prizivno sodišče je zavrnilo Decauxov ugovor, da je Svet za konkurenco v tem 
primeru presegel svoja pooblastila, saj je prepovedal ravnanje, ki ni zajeto v napotitvi. 
Sodišče je v skladu z veljavno sodno prakso odločilo, da je Svet za konkurenco enkrat, ko je 
zadeva napotena nanj, pooblaščen za preiskavo vseh dejstev in ravnanj, ki vplivajo na trg, na 
katerega se nanaša napotitev, in tako lahko preišče ravnanja, ki jih je razkrila preiskava, če 
imajo isti cilj ali učinke kot tista, na katera je bil opozorjen, čeprav se ta ravnanja nadaljujejo 
po napotitvi. 
 
Sodišče je podprlo odločbo Sveta za konkurenco. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Pariško prizivno sodišče, 24. maj 2005, Digitechnic 
Pariško prizivno sodišče je obravnavalo pritožbo proti odločbi Sveta za konkurenco (04-D-
76), s katero je ta zavrnil pritožbo Digitechnica, sestavljavca računalnikov, proti ravnanju 
Microsfta, podjetja s prevladujočim položajem na trgu operacijskih sistemov za osebne 
računalnike in s tem za programsko opremo za pisarniške aplikacije. Svet za konkurenco je 
ugotovil, da domnevno zadrževanje licenc in diskriminacija cen nista bila dokazana, 
Digitechnicu ni bilo onemogočeno opravljanje sestavljanja in da je cenovna diskriminacija 
temeljila na upravičenih razlogih. 
 
Prizivno sodišče pa je nasprotno menilo, da ni mogoče izključiti možnosti, da je Microsoft 
mogoče zlorabil svoj prevladujoči položaj na dveh upoštevnih trgih s tem, da je oviral 
podeljevanje dovoljenj za distribucijo sestavljavcem in jim zaračunaval cene, ki nikakor niso 
bile povezane s tistimi, ki jih je zaračunaval drugim proizvajalcem opreme. 
 
Sodišče je razglasilo za nično odločitev Sveta za konkurenco in napotilo primer nazaj na Svet 
za konkurenco v nadaljnjo obravnavo. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Regionalno sodišče v Strasbourgu, 4. februar 2005, Brasseries Kronenbourg SA: nacionalno 
sodišče je pristojno za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe 
Brasseries Kronenbourg je prekinil sporazum o dobavi piva z JBEG sarl. Slednji je prosil 
sodišče, naj prekine postopek in prosi Evropsko komisijo za mnenje o skladnosti sporazuma s 
členom 81 Pogodbe. 
 
Prošnja JBEG je bila zavrnjena na podlagi člena 6 Uredbe št. 1/2003, ki sodišča držav članic 
pooblašča za uporabo člena 81 Pogodbe in od njih zahteva, da pri uporabi nacionalne 
zakonodaje o omejevalnem ravnanju ali zlorabi prevladujočih položajev uporabijo tudi 
predpise Skupnosti. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Pariško prizivno sodišče, 21. september 2005, Jean-Louis David France 
Prizivno sodišče je odločilo, da ni bilo dokazano, da bi franšizna mreža, ki jo je vzpostavil 
Jean-Louis David France, lahko vplivala na trgovino znotraj Skupnosti. Nikakor se ni zdelo 
verjetno, da bi klavzula, proti kateri je bila vložena pritožba in ki je bila sredstvo za doseganje 
učinka intuitus personae, značilnega za franšizni sporazum, in ki je bila namenjena 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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onemogočanju prehoda prednosti, izhajajočih iz znanja in pomoči, neposredno k tekmecu, 
kršila, kot nedopustno omejevanje konkurence, pravila, ki jih prinaša Uredba Komisije (ES) o 
izjemi št. 2790/1999 z dne 22. decembra 1999 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za kategorijo 
franšiznih pogodb. 
Pariško prizivno sodišče je potrdilo sodbo pariškega trgovinskega sodišča. 
 
Pariško prizivno sodišče, 26. januar in 16. februar 2005, Volkswagen 
Claude Petit in Raphaël Petit, trgovca v mreži Volkswagen Francija, sta vložila tožbo, ker 
jima slednji ni pomagal spopasti se s konkurenco belgijskih trgovcev z vozili Volkswagen, ki 
so se ukvarjali z vzporednimi uvozi. 
 
Prizivno sodišče je odločilo, da v skladu s členom 81 Pogodbe dobaviteljevo zagotavljanje 
pomoči ali podpore članom svoje mreže samo po sebi ni nezakonito. Menilo pa je, da 
Volkswagen Francija ni dolžan nadomeščati nobene razlike med ceno, ki jo zaračunava v 
svojem omrežju, in ceno, ki jo zaračunavajo trgovci v drugih državah članicah. V skladu s 
tem je zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Seznam sodb v letu 2005, ki uporabljajo člen 81 ali 82 Pogodbe 
 

Sodba Člen 81 Člen 82 

21. 9. 2005 Pariško prizivno sodišče:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise proti Jean-Louis David 
France SA 

X  

12. 7. 2005 Kasacijsko sodišče:  
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile proti 
Renault/Peugeot: Odločba Sveta za konkurenco podprta 

X  

28. 6. 2005 Kasacijsko sodišče:  
Garage Gremeau SA proti Daimler Chrysler France SA 

X  

15¨6. 2005 Pariško prizivno sodišče: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé proti 
Automobiles Citroën SA: Pritožba 

X  

8. 6. 2005 Pariško prizivno sodišče:  
LCJ Diffusion SA proti La Roche Posay SA and Cosmétique Active 
France SA 

X  

24. 5. 2005 Pariško prizivno sodišče: 
Digitechnic sarl proti Microsoftu (v obravnavi po razveljvativi 
odločbe Sveta za konkurenco: napotitev nazaj na Svet za 
konkurenco v nadaljnjo obravnavo) 

 X 

12¨4. 2005 Pariško prizivno sodišče: 
Pritožba Export Press: pritožba zavrnjena 

 X 

12. 4. 2005 Pariško prizivno sodišče:  
France Télécom in SFR proti Ténor: odločba razveljavljena 

 X 

2. 3. 2005 Pariško prizivno sodišče:  X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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Kitch Moto sarl proti Suzuki France SA 

22. 2. 2005 Pariško prizivno sodišče:  
Pritožba JC Decaux SA: pritožba zavrnjena 

 X 

4. 2. 2005: Regionalno sodišče v Strasbourgu: Kronenbourg proti 
JBEG sarl 

X  

3. 2. 2005: Regionalno sodišče v Strasbourgu: Kronenbourg proti 
Café le Victor Hugo sarl  

X  

26. 1. 2005 in 16/2/2005 Pariško prizivno sodišče:  
Volkswagen France proti Bellevue Auto SA, Claude Petit and 
Raphaël Petit 

X  

Nizozemska 
Nizozemska sodišča so uporabila konkurenčno pravo ES v spodaj naštetih sodbah. V tem 
smislu je treba opozoriti, da nizozemska sodišča pri uporabi nizozemskega Zakona o 
konkurenci tudi razlagajo člena 81 in 82 Pogodbe ES, saj ta zakon temelji na konkurenčnem 
pravu ES. Okrožno sodišče v Rotterdamu je v svojih odločitvah natančneje določilo, da je 
primerjava z zakonodajo Skupnosti ustrezna samo pri uporabi stvarnega prava.  
 
1. Haaško sodišče, 24. marec 2005, 04/694 en 04/695, Marketing Displays International Inc. 
proti VR (civilni postopek) 
 
Ta primer zadeva izvrševanje treh ameriških odločitev o arbitraži na podlagi nizozemskega 
Zakonika o civilnem postopku in Pogodbe iz New Yorka. Postopek je bil posledica pritožbe 
na sodbo predsednika okrožnega sodišča v Haagu v predhodnem zaslišanju (glej Poročilo ES 
iz leta 2004 Marketing Displays International proti VR Van Raalte Reclame B.V., 27. maj 
2004, KG/RK 2002-979 in 2002-1617). Sodišče se je najprej sklicevalo na sodbo Eco Swiss 
(C-126/97), v kateri je Sodišče Evropskih skupnosti menilo, da člen 81 ES zadeva javni red. 
Zato lahko sodišče v Haagu razveljavi odobritev arbitraže, če je ta v nasprotju z javnim 
redom. Sodišče se je strinjalo s sodbo predsednika okrožnega sodišča v Haagu, da je 
sporazum o licencah v nasprotju s členom 81(1) ES, in je zavrnilo izvrševanje odločb o 
arbitraži. Sodišče ni preiskalo, ali sporazum o licenci izpolnjuje merila, določena v členu 
81(3) ES, saj je domnevalo, da Uredba (ES) št. 1/2003 nima retroaktivnega učinka. Z drugimi 
besedami, nacionalno sodišče ne more določiti izjeme od člena 81(1) ES za sporazum pred 1. 
majem 2004. 
 
2. Predsednik okrožnega sodišča v Zwolejuu, 4. april 2005, 106345/KG ZA 05-92, Prodajalec 
koles [A] proti Pola Electro Nederland B.V. (predhodno zaslišanje) (civilni postopek) 
 
Ta primer zadeva odpoved sporazuma o distribuciji s strani dobavitelja Polar, ker se 
distributer A ni strinjal s spremembo distribucijskega sistema. Distributer A je hotel, da Polar 
dobavlja svoje proizvode v skladu s prej veljavnim sistemom. Distributer A je trdil, da je 
Polar zlorabil svoj prevladujoči položaj v nasprotju s členom 82 ES in oddelkom 24 
nizozemskega Zakona o konkurenci. Distributer A je tudi trdil, da če Polar misli ravnati po 
selektivnem distribucijskem sistemu, ne izpolnjuje meril, določenih v členu 83(3) ali uredbi o 
skupinski izjemi o vertikalnih omejitvah. Polar je zagovarjal stališče, da ne ravna po 
selektivnem distribucijskem sistemu, temveč po ekskluzivnem distribucijskem sistemu.  
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Sodišče se je najprej sklicevalo na dejstvo, da se člen 81(1) ES ne nanaša na sporazume, ki 
nimajo občutnega učinka na trgovino (obvestilo Evropske komisije de minimis). Drugič, 
sodišče je odločilo, da se v tem primeru ne uporablja oddelek 7(1) nizozemskega Zakona o 
konkurenci, nacionalni ustreznici obvestila de minimis. Sodišče se je nato sklicevalo na 
obvestilo Komisije o vertikalnih omejitvah. Sodišče je izjavilo, da Polar ni zagotovil nobenih 
informacij o svojem tržnem deležu, zato se sodišče ni moglo zanašati na 30-odstotni prag, kot 
je določen v uredbi o skupinski izjemi o vertikalnih omejitvah. Poleg tega je ugotovilo, da 
Polar ni dokazal, da lahko njegovi distributerji prodajajo samo na določenem ozemlju, kar je 
tipično za sporazum o izključni distribuciji. Sodišče je tako odločilo, da Polar ni dokazal, da 
uporablja sistem izključne distribucije, ne pa sistem, ki se nagiba k selektivni distribuciji. Ker 
ni verjetno, da Polarjev sistem distribucije izpolnjuje merila člena 81(3) ES in oddelka 6(3) 
nizozemskega Zakona o konkurenci, je sodišče sklenilo, da je Polarjev sistem distribucije v 
nasprotju s konkurenčnim pravom ES in Nizozemske. Ker je bila sprememba sistema 
distribucije razlog za odpoved sporazuma o distribuciji in ker je novi sistem distribucije v 
nasprotju s konkurenčnim pravom ES in Nizozemske, je bilo ugotovljeno, da je sprememba 
sporazuma o distribuciji v nasprotju z nizozemskim civilnim pravom v zvezi z načelom 
poštenosti. Sodišče je odredilo Polarju, da distributerju A dobavlja svoje proizvode, dokler se 
stari sporazum o distribuciji zakonito ne odpove. Sodišče ni odločilo, ali je Polar zlorabil svoj 
prevladujoči položaj. 
 
3. Sodišče v Amsterdamu, 23. junij 2005, 1974/04 tožnik KG proti Chevrolet Nederland 
B.V.(pred tem Daewoo Motor Benelux B.V.) (civilni postopek) 
 
Daewoo je leta 2002 zakonito odpovedal sporazum o prodaji s tožnikom. Tožnik je nato 
zaprosil Daewoo, da bi ga ta imenoval za pooblaščenega serviserja vozil Daewoo. Daewoo je 
to prošnjo zavrnil, ker naj bi bil poslovni odnos med Daewoojem in tožnikom toliko 
poškodovan, da tožnik ne ustreza pogojem za imenovanje za pooblaščenega serviserja. 
Osrednje vprašanje v tem primeru je, ali Uredba št. 1400/2002 obvezuje Daewoo, da s 
tožnikom sklene pogodbo o pooblaščenem servisu. Sodišče se je strinjalo s sodbo predsednika 
okrožnega sodišča v Haarlemu, da iz Uredbe (ES) št. 1400/2002 ne more izhajati obveza po 
sklenitvi sporazuma (glej Poročilo EC 2004, tožnik proti Daewoo Motor Benelux B.V. 28. 
september 2004, 103753/KG ZA 04-347). Sodišče je tudi odločilo, da Uredba (ES) št. 
1400/2002 Daewooju ne onemogoča odpovedi pogodbe o pooblaščenem servisu. Po mnenju 
sodišča bi Daewoo torej lahko sklenil pogodbo s tožnikom na enaki podlagi, kot je lahko 
odpovedal pogodbo o pooblaščenem servisu. Ker je sam tožnik toliko poškodoval poslovni 
odnos z Daewoojem (tožnik na primer dvakrat ni hotel plačati in je dvakrat zavrnil nakup 
nekdanjih avtomobilov za izposojo, kot je bilo dogovorjeno), je ugotovilo, da je bilo ravnanje 
Daewooja, ko ni hotel skleniti pogodbe s tožnikom, zakonito.  

 
4. Predsednik okrožnega sodišča v Utrechtu, 3. november 2005, 201038 KG ZA 05-911, PCA 
proti Peugeot Nederland N.V. (predhodno zaslišanje)(civilni postopek) 
 
Peugeot Nederland je nizozemski uvoznik Peugeotovih motornih vozil. Peugeot je za 
distribucijo, servisiranje in vzdrževanje Peugeotovih motornih vozil izbral omejeno število 
distributerjev in serviserjev. Serviserji za popravljanje in vzdrževanje Peugeotovih motornih 
vozil potrebujejo posebne tehnične informacije/opremo za diagnosticiranje v zvezi s 
programskimi sistemi, ki jih uporabljajo Peugeotova motorna vozila. Peugeot ima dve 
različici te opreme, in sicer popoln sistem (PPS) za pooblaščene distributerje in serviserje ter 
omejeno različico sistema (PPRI) za neodvisne serviserje. Trgovci PCA so neodvisni 
serviserji, ki so hoteli dobiti dostop do popolnega sistema.  
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Osrednje vprašanje v tem primeru je, ali mora Peugeot neodvisnim serviserjem dati enake 
informacije kot pooblaščenim serviserjem. Peugeot je na začetku trdil, da kršitev člena 4(2) 
Uredbe (ES) št. 1400/2002 pomeni samo, da za sporazume med Peugeotom in njegovimi 
pooblaščenimi distributerji in serviserji ne velja več izjema po tej uredbi. Je pa sodišče 
odločilo, da ima Uredba (ES) št. 1400/2002 neposredni učinek, kar pomeni, da mora Peugeot 
izpolniti zahteve, kot so določene v členu 4(2) Uredbe.  
 
Drugič, Peugeot je trdil, da ni kršil člena 4(2) Uredbe (ES) št.1400/2002, in se pri tem 
skliceval na uvodno izjavo 26 Uredbe. Sodišče je odločilo, da sta sistema PPS in PPRI v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1400/2002 opredeljena kot znanje. Peugeot je neupravičeno zavrnil 
dostop do popolnega sistema v zvezi s temi neodvisnimi serviserji. Sodišče meni, da je taka 
neupravičena zavrnitev vrsta zlorabe, kot je navedena v uvodni izjavi 26 uredbe. Peugeot je 
po mnenju sodišča nezakonito ravnal proti trgovcem PCA in jim mora odobriti dostop do 
potrebnih tehničnih podatkov v skladu s členom 4(2) Uredbe. 
 
5. Prizivno trgovinsko in industrijsko sodišče, 7. december 2005, AWB 04/237 in 04/249 
9500, Secon Group B.V./G-Star International B.V. proti the NMa (upravni postopek) 
 
Nizozemski organ za konkurenco je Seconu naložil globo, ker je ta kršil oddelek 6 
nizozemskega zakona o konkurenci (splošna prepoved kartelov, enakovredna členu 81 ES). 
Secon je v svoje splošne prodajne pogoje vključil določbe, ki so privedle do prepovedi 
nadaljnje prodaje, priporočljivih najnižjih cen pri nadaljnji prodaji in priporočljivih cen za 
nadaljnjo prodajo. Sodišče v Rotterdamu je po pritožbi odločilo, da so Seconovi splošni 
pogoji v nasprtju z oddelkom 6 nizozemskega Zakona o konkurenci. Prizivno trgovinsko in 
industrijsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: sodišče) je pri pritožbi odločilo, da oddelek 6 
nizozemskega zakona o konkurenci ni bil kršen. 
 
Sodišče je najprej preučilo, ali med Seconom in njegovimi kupci obstaja sporazum in 
soglasje. Sodišče je ob sklicevanju na sodbi Sandoz in Adalat Sodišča Evropskih skupnosti 
odločilo, da med obstaja soglasje med Seconom in njegovimi kupci. Sodišče je nato preučilo, 
ali obstaja nepopoln sistem selektivne distribucije, ki bi pomenil, da prepoved nadaljnje 
prodaje ni protikonkurenčna. V skladu z oddelkoma 12 in 13 nizozemskega Zakona o 
konkurenci se oddelek 6 nizozemskega zakona o konkurenci ne uporablja za sporazum, ki 
izpolnjuje merila, določena v skupinski izjemi za vertikalne omejitve. Sodišče je odločilo, da 
Secon ne uporablja (nepopolnega) sistema selektivne distribucije, ker ni dokazal, da izbira 
svoje kupce glede na objektivna selektivna merila, kar je glavna značilnost selektivnega 
sistema distribucije. To je pomenilo, da je bila prepoved nadaljnje prodaje opredeljena kot 
protikonkurenčna. Sodišče je nato odločilo, da so minimalne priporočljive cene 
protikonkurenčne. Seconovi splošni pogoji zagotavljajo, da kupec ne more odstopati od 
minimalnih priporočenih cen, razen če mu tega ne dovoli Secon. Uredba o skupinski izjemi o 
vertikalnih omejitvah določa, da morajo kupci prosto določati svoje cene pri nadaljnji prodaji. 
Sodišče je na koncu preučilo, ali ima sporazum občuten vpliv na konkurenco (v smislu sodne 
prakse v zadevi Volk Vervaecke o kvantitativnih merilih za ocenjevanje ustreznosti omejitev). 
Odločilo je, da je treba upoštevati poseben položaj, v katerem se uporablja posamezen 
sporazum, zlasti gospodarske in pravosodne okoliščine, v katerih delujejo podjetja, naravo 
zadevnih storitev, strukturo upoštevnega trga in dejanske okoliščine, v katerih deluje 
sporazum. Sodišče je odločilo, da nizozemski organ za konkurenco ni dovolj preučil 
posebnega položaja, v katerem je deloval sporazum, in da ni dovolj utemeljil, zakaj je 
Seconov argument, da sporazum nima občutnega učinka na konkurenco (zelo nizek tržni 
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delež), neutemeljen. Sodišče je odločilo, da mora nizozemski organ za konkurenco sprejeti 
novo odločitev. 
 

Avstrija 
Sodišče za kartele je s pristojnostjo enega od nacionalnih organov za konkurenco uporabilo 
člena 81 in 82 ES v treh odločbah, ki so bile prenesene na Evropsko komisijo v skladu s 
členom 15 Uredbe (ES) št. 1/2003 (glej tudi točko I.1.2). Proti vsem tem odločbam so bile 
vložene pritožbe in višja sodišča so že izrekla ustrezne sodbe za vsako od njih. 
 

Portugalska 
 
Portugalsko združenje stomatologov 
Lizbonsko trgovinsko sodišče je 9. decembra 2005 sprejelo odločitev v zvezi s pritožbo proti 
odločbi portugalskega organa za konkurenco v primeru Portugalskega združenja 
stomatologov. 
 
Sodišče je potrdilo ugotovitev portugalskega organa za konkurenco, da je Portugalsko 
združenje stomatologov uvedlo obveznost zaračunavanja najnižjih cen za vse zobozdravnike 
na Portugalskem v nasprotju s členom 81 ES. Je pa sodišče menilo, da je portugalsko 
združenje stomatologov ravnalo zgolj malomarno in je znižalo globo na 50 000 EUR. Poleg 
tega je sodišče nekatere določbe zobozdravniškega kodeksa razglasilo za nične. Poleg tega je 
sodišče potrdilo obveznost tožene stranke, da objavi izvleček odločbe v uradnem listu in 
portugalskem časniku z nacionalnim dosegom ter tudi na spletni strani in v periodični 
publikaciji združenja.  
 
Portugalski organ za konkurenco se je pritožil na to odločbo pred lizbonskim prizivnim 
sodiščem. 

Švedska 
 
Trgovinsko sodišče  
 
Zadeva št. 2005:5: VVS-Installatörerna proti švedskemu organu za konkurenco –  
datum: 9. 2. 2005 
Zadeva se je nanašala na pritožbo proti odločbi švedskega organa za konkurenco, s katero je 
VVS-Installatörerna, švedski trgovinski zbornici za vodovod, ogrevanje, hlajenje, električne 
in galvanske storitve, odredil, da neha objavljati seznam cen za pogosto uporabljene in 
sektorsko značilne blago in storitve, sicer bo naložil globo 5 milijonov SEK. Švedski organ za 
konkurenco je v isti odločbi odločil, da ne bo podelil nobenih individualnih izjem za te 
ureditve. Trgovinsko sodišče je zadnji del odločbe umaknilo s seznama zadev zaradi začasnih 
določb švedskega zakona o konkurenci. Trgovinsko sodišče je glede odredbe o prenehanju in 
opustitvi podprlo odločbo, vendar je odložilo za tri mesece odložilo datum, ko bi moralo 
pravno sredstvo začeti učinkovati.  
 
 
Zadeva št. 2005:7: Švedski organ za konkurenco proti petim naftnim družbam – datum 22. 2. 
2005 
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Po večji preiskavi švedskega organa za konkurenco so bili potrjeni sumi o obstoju naftnega 
kartela na Švedskem. Švedski organ za konkurenco je leta 2000 pri mestnem sodišču v 
Stockholmu vložil tožbo proti družbam Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska 
Shell, Preem Petroleum AB in Norsk Hydro Olje AB ter zahteval globe zaradi kršitve člena 6 
švedskega zakona o konkurenci in člena 81 Pogodbe ES. Preiskava je pokazala, da so se 
jeseni 1999 predstavniki teh družb skrivaj sestajali, da bi načrtovali in izvedli sporazum o 
cenah in popustih. Veliko sestankov je potekalo z izgovorom stalnega dogovarjanja o 
določenem okoljskem vprašanju. Na teh sestankih so družbe razvile skupno strategijo za 
znižanje stroškov v zvezi s popusti. Trgovinsko sodišče je ugotovilo, da je pet naftnih družb 
kršilo švedski zakon o konkurenci, in petim družbam izreklo globo v višini 12 milijonov SEK.  
 
Trgovinsko sodišče je menilo, da v zadevi ni mogoče neposredno uporabljati prava Skupnosti, 
ker ni bilo učinka na trgovino. Po eni strani je bilo ugotovljeno, da je usklajeno ravnanje  
zajelo celotno državo članico in da so imela zadevna podjetja izredno velike tržne deleže, ki 
so, kot trdi sodišče, podpirala merilo učinka na trgovino. Vendar je po drugi strani ravnanje 
zadevalo samo en dogovor o popustih in izmenjava informacij je potekala samo v omejenem 
časovnem obdobju. Sodišče je ugotovilo, da je v teh okoliščinah zaradi narave običajnih 
trgovinskih omejitev na ustreznem trgu izključena možnost, da bi ravnanje imelo učinek na 
trgovino v smislu člena 81 ES. Je pa trgovinsko sodišče sklenilo, da bi bil izid primera enak, 
tudi če bi sodišče uporabilo člen 81 ES.  
 
Trgovinsko sodišče je zavrnilo metodo izračunavanja glob, ki jo je uporabil švedski organ za 
konkurenco na podlagi smernic Komisije o globah. Sodišče je izjavilo, da je treba globe 
izračunavati na podlagi nacionalnega prava in ne predvsem po metodi, ki jo uporablja 
Komisija.  
 
 
Zadeva št. 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. proti švedskemu organu za 
konkurenco in organu civilnega letalstva (Luftfartsverket) – datum: 30. 8. 2005 
Zadeva se je nanašala na pritožbo proti odločbi švedskega organa za konkurenco, v kateri je ta 
ugotovil, da pri sistemu dostopa in pristojbine za avtobuse in avtobuse, ki se ustavijo na 
letališču Arlanda, ne gre za zlorabo prevladujočega položaja organa civilnega letalstva 
(Luftfartsverket). Trgovinsko sodišče je ugotovilo, da ni mogoče izključiti, da bi tak sistem 
pristojbin za ustavljanje lahko pomenil zlorabo prevladujočega položaja Luftsfartsverketa, in 
je zato odločilo v korist tožnika.  
 
Trgovinsko sodišče je ugotovilo, da okoliščine primera dovoljujejo uporabo člena 82. Sklenilo 
je, da je ocena, izvedena v skladu z nacionalno zakonodajo, skladna s členom 82 ES in da bi 
tako uporaba člena 82 ES privedla do enakega rezultata kot uporaba enakovrednega člena v 
švedskem zakonu o konkurenci (člen 19).  
 
 
Zadeva št. 2005:29: B2 Bredband Holding AB proti TeliaSonera AB a.O – datum 1. 11. 2005 
B2 Bredband Holding AB je trdil, da je TeliaSonera zlorabil svoj prevladujoči položaj na trgu 
za naročnino fiksne telefonije s ponujanjem nižjih cen novim širokopasovnim strankam za 
fiksne telekomunikacije (mešano vezanje). Trgovinsko sodišče je ugotovilo, da B2 Bredband 
Holdingu AB ni uspelo dokazati, da je bil TeliaSonera v prevladujočem položaju.  
 

Združeno kraljestvo 
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Postopkovna vprašanja (npr. breme dokaza, vprašanja glede pristojnosti itd.) 

BHB Enterprises plc proti Victor Chandler (International) Ltd – Vrhovno sodišče 
G. Justice Laddie –  27. maj 2005 
 
Ustrezna raven podrobnosti v tožbenem spisu o domnevni kršitvi člena 82 
 
Tožnik je upravljavec konjskih dirk v Britaniji in v ta namen med drugim zbira podatke, 
povezane s konjskimi dirkami. Tožena stranka je britanski pobiralec stav. Tožena stranka je 
prenehala plačevati licenčnino za uporabo podatkov tožene stranke o konjskih dirkah, saj je 
trdila, da pravice iz tožnikove podatkovne zbirke ne obstajajo več zaradi sodbe SES in da je 
sporazum o licenčnini tako ničen. Tožnik je trdil, da mu je tožena stranka dolžna več kot 
200 000 GBP, in poleg tega zagrozil, da bo naročil tretji stranki, ki zadevne podatke pošilja 
naprej, naj jih neha posredovati toženi stranki. Tožnik je vložil tožbo zaradi kršitve pogodbe. 
 
Tožena stranka je sodišče med drugim prosila za dovoljenje, da popravi svojo obrambo in 
protiterjatev, tako da bo izjavila, med drugim, da je tožnik zlorabil prevladujoči položaj v 
nasprotju s členom 82 Pogodbe ES in prepovedjo iz poglavja II Zakona o konkurenci iz leta 
1998. Natančneje, prosila je za dovoljenje, da izjavi, da je imel tožnik prevladujoč položaj na 
trgu zagotavljanja podatkov pred dirko za konjske dirke v Združenem kraljestvu, da so bili ti 
podatki nujni za kakršno koli svetovanje pri konjskih dirkah v zvezi s poklicnimi konjskimi 
dirkami v Združenem kraljestvu in da je tožnik z zaračunavanjem posebno visokih cen za te 
podatke in grožnjami, da bo poskrbel za prenehanje dotoka teh podatkov, zlorabil svoj 
prevladujoči položaj. 
 
Sodišče je menilo, da zagovor, določen v predlagani spremembi, ni primeren. Po angleških 
pravilih o javnih postopkih mora tožbeni spis vsebovati natančno izjavo o dejstvih, na katera 
se naslanja stranka. V nekaterih okoliščinah, kot na primer pri domnevni goljufiji, se zahteva 
še več podrobnosti v tožbenih spisih. Sodišče je menilo, da se to načelo uporablja tudi pri 
domnevnih kršitvah členov 81 in 82 in ustreznih prepovedih iz domačega konkurenčnega 
prava. Natančneje, sodišče je menilo, da se od stranke, ki se sklicuje na kršitev člena 82 in 
njegovega domačega ustreznika, prepovedi iz poglavja II, pričakuje še posebna skrbnost. 
Sodišče je menilo, da lahko primer, ki vključuje take obtožbe, vodi do dolgotrajnih in dragih 
procesov. Zato zgolj trditev o kršitvi v tožbenem spisu ni dovolj. Stranka, ki postavi tako 
trditev, mora namreč jasno in natančno navesti poglavitna dejstva, na katera se bo naslonila. V 
tem primeru predlagana sprememba ne daje podlage za ugotovitev, zakaj so bile tožnikove 
cene neupravičeno visoke, ne pa samo visoke. 
 
Sodišče je poleg tega menilo, da predlaganega tožbenega spisa ni mogoče spremeniti na tak 
način, da bi bil lahko primerna podlaga za zadevo. Po mnenju sodišča mora biti v zadevi, v 
kateri se domneva o neupravičenem določanju cen, bistveni del ocene vrednost naložbe za 
prodajalca in kupca. Pristop tožene stranke tega sploh ni upošteval. Preprosto je povezal cene 
s stroškom pridobitve ali ustvarjanja. Po mnenju sodišča je tožena stranka zanemarila nujnost 
dokaza, da so bile cene nepoštene, in je preučila samo, ali so visoke. 
 
Dovoljenje za spremembo tožbenega spisa, da se vključi domneva o kršitvi člena 82 in 
prepovedi iz poglavja II, je bilo tako zavrnjeno.  
 
AtTheRaces Ltd in drugi proti British Horseracing Board Ltd in drugi – Vrhovno sodišče 
Vice Chancellor – 15. julij 2005 
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Tožniki zagotavljajo radiodifuzijske, spletne in druge avdiovizualne storitve v zvezi s 
konjskimi dirkami v Britaniji. Pridobili so pravice v zvezi z določenimi konjskimi dirkami v 
Britaniji, tako da so lahko poskrbeli za avdio in vizualno pokrivanje konjskih dirk. Gledalcem 
so omogočali tudi, da prek interneta ali drugih interaktivnih storitev, ki so na voljo na 
satelitski televiziji, stavijo na teh dirkah.  
 
Tožene stranke imajo v lasti in vzdržujejo računalniško zbirko podatkov, ki vsebuje ogromno 
podatkov v zvezi s konjskimi dirkami v Britaniji. Ključni del zbirke podatkov toženih strank 
so podatki pred dirko, ki se ločijo od podatkov s same dirke (slednji vključujejo informacije v 
zvezi s konji, ki ne tekmujejo, in rezultate dirk). Avdiovizualne storitve tožnikov zagotavljajo 
podatke pred dirko strankam in gledalcem in tistim, ki bodo mogoče stavili, in se pripravijo na 
podlagi zbirke podatkov tožene stranke.  
 
Tožniki so v postopku trdili, da imajo tožene stranke dejansko monopol pri zagotavljanju 
podatkov pred dirko udeležencem v športu konjskih dirk v Britaniji, ki zahtevajo take 
informacije, vključno z, zlasti, pobiralci stav in producenti tv-postaj ali internetnih strani, ki 
prikazujejo dirke v Britaniji. Poleg tega so trdili, da so tožene stranke poskušale uvesti pogoje 
za zagotavljanje podatkov pred dirko in so grozile, da jim bodo prenehale zagotavljati takšne 
podatke, kar je zloraba prevladujočega položaja v nasprotju s členom 82 in prepovedjo iz 
poglavja II, vsebovano v oddelku 18 Zakona o konkurenci iz leta 1998. Ključne obtožbe so se 
nanašale na pretirano, nepošteno in diskriminatorno določanje cen.  
 
Tožnik je zahteval tudi začasno sodno prepoved, tako da tožena stranka ne bi mogla prenehati 
zagotavljati podatke. 
 
Sodišče je izjavilo, da mora razmisliti, ali ima tožnik upravičene razloge za sprožitev tožbe, in 
tudi, ali ima tožba dejanske možnosti za uspeh. Pri tem naj bi pazilo, da obravnava teh 
vprašanj ne bi pomenila že „manjšega sojenja“. Sodišče je ob upoštevanju tega razmisleka 
pripomnilo, da veliko vprašanj v tej zvezi, zlasti tista, ki se nanašajo na objektivno 
upravičenost, vključuje zapletene dejanske in pravne preudarke, zaradi česar ni mogoče 
odločati o zahtevi, kakršna je ta. Sodišče zato ne more ugotoviti, ali tožniki nimajo nobenega 
upravičenega razloga za svojo tožbo, niti da ta nima dejanske možnosti za uspeh. Zahtevek za 
brisanje tožbe ali za sojenje po hitrem postopku proti trditvam o zlorabi prevladujočega 
položaja je bil tako zavrnjen.  
 
Sodišče je tudi menilo, da uravnoteženost koristi in ohranjanje nespremenjenega položaja 
govorita v prid začasne sodne prepovedi. Sodišče je ugotovilo, da denar ne bi mogel ustrezno 
nadomestiti izgube posla, ki bi ga utrpeli tožniki, če bi nehali dobivati podatke pred dirko. 
Aktualne in točne informacije so bistvenega pomena tako za pobiralce stav kot za tiste, ki 
stavijo. Poleg tega razlogi za zavrnitev zahtevka za brisanje tožbe ali za sodbo po hitrem 
postopku podpirajo stališče, da je tudi na sodni obravnavi verjetna podelitev sodne prepovedi.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP in drugi proti Expansys UK Limited – Vrhovno 
sodišče G. Justice Laddie – 15. julij 2005 
 
Zaradi nezadostnih povezav med domnevno zlorabo in uporabo pravic IP je odobreno sojenje 
po hitrem postopku 
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Tožniki so v svojem zahtevku zaprosili za sodbo po hitrem postopku zaradi kršitve 
registriranih blagovnih znamk. Tožniki izdelujejo in tržijo elektronske osebne organizatorje 
pod blagovno znamko HP in iPAQ. Tožene stranke so spletni nadaljnji prodajalci elektronske 
opreme ter so tožnikove osebne organizatorje dobavljali v Aziji in jih ponujali in prodajali v 
Združenem kraljestvu. Tožniki so trdili, da je bila to kršitev njihove registrirane blagovne 
znamke in da ni resnične ali verodostojne obrambe na tožbo. 
 
Tožene stranke so med drugim trdile, da tožniki zaradi svojega domnevno 
protikonkurenčnega ravnanja niso bili upravičeni do uveljavljanja svojih registriranih 
blagovnih znamk ob sicer nezakonitem uvozom blaga z blagovno znamko. Natančneje, tožene 
stranke so trdile, da HP, prvi tožnik, zlorablja prevladujoči položaj z določanjem cene svojih 
osebnih organizatorjev. 
 
V skladu s pravili angleškega civilnega postopka je sodba po hitrem postopku ustrezna, če 
tožena stranka nima nobene dejanske možnosti za uspešno obrambo zahtevka in če ni 
nobenega drugega prepričljivega razloga, zakaj ne bi primera ali vprašanja rešili na sodni 
obravnavi. Da bi sodišče lahko uporabilo ta preskus na argumentih konkurenčnega prava, ki 
jih je predstavila tožena stranka, je domnevalo, da obstaja vsaj argumentirana kršitev pravil 
konkurence (čeprav je tožnik močno ugovarjal vsemu, kar bi ustrezalo tej domnevi). Sodišče 
je kljub temu pripomnilo, da to ne pomeni obrambe pred tožbo, razen če ne obstaja ustrezna 
povezava med navedeno kršitvijo in vzroki, na podlagi katerih so tožniki vložili tožbo. 
 
Sodišče je menilo, da takšna povezava ne obstaja. Sodišče je pripomnilo, da tudi če se je 
zgodila zloraba prevladujočega položaja (čemur so tožniki ugovarjali), je pri tem prepovedana 
zloraba, ne pa sam prevladujoč položaj ali zmožnost tistega, ki zlorablja položaj, da še naprej 
deluje na upoštevnem trgu in izkorišča svoje različne lastninske pravice. Če bi se obtožbe 
tožene stranke o določanju cen torej upoštevale na sodnem procesu, bi tožnikoma bilo 
odrejeno, naj prenehata določati cene. Vendar s tem ne bi izgubila pravice do uporabe pravic 
blagovne znamke, saj te pravice ne določajo, ali  določata svoje cene v Združenem kraljestvu 
ali kako to počneta. Zato, četudi bi bila obtožba zlorabe dejansko potrjena, ni nobenih 
dejanskih možnosti, da bi tožena stranka lahko to potrditev uporabila kot obrambo proti 
zahtevku tožnika. Poleg tega ni bilo nobenega drugega nujnega razloga, zakaj bi morala 
zadeva pred sodišče. V skladu s tem je sodišče, potem ko je zavrnilo druge argumente, ki ne 
zadevajo prava konkurence, tožnikom odobrilo sojenje po skrajšanem postopku. 
 
Sportswear Company Spa and Four Marketing Ltd proti Sarbeet Ghattaura (ki se trži kot 
„GS3“) in Stonestyle Ltd – Vrhovno sodišče 
G. Justice Warren – 3. oktober 2005 
 
Pomanjkanje zadostnih povezav med domnevno kršitvijo in izvrševanjem pravic intelektualne 
lastnine zadosten razlog za zavrnitev odgovorov na obtožbo v zvezi s konkurenčnim pravom 
 
Sodišče je moralo obravnavati zahtevek tožnika v primeru kršitve blagovne znamke, ki je 
zahteval zavrnitev točk odgovorov na obtožbo v zvezi s kršitvijo člena 81(1). Tožnik so bili 
lastnik in distributerji vodilne blagovne znamke športnih oblačil in oblačil pod to znamko. 
Vložili so tožbo proti toženim strankam zaradi prodaje oblačil z blagovno znamko tožnika, ki 
so imela uničene nalepke in/ali odrezane in uničene obeske. Na nalepkah so bili navedene 
„kode obleke“, ki vsebujejo informacije v zvezi z naročilom in količino naročila in s katerih 
so pri Sportswearu lahko ugotovili, kateremu distributerju/stranki je bilo oblačilo prvotno 
prodano. Čeprav tožniki niso zanikali, da so bila prodana avtentična oblačila, so kljub temu 
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trdili, da lahko zaradi domnevno poškodovanih oblačil v skladu z zakonodajo o blagovnih 
znamkah v Združenem kraljestvu ne glede na načelo prenosa pravic nasprotujejo nadaljnjemu 
poslovanju z blagom, ki nosi blagovno znamko.  
 
Tožene stranke so se naslonile na vrsto odgovorov na obtožbo, vključno s trditvijo, da so 
določeni sporazumi o distribuciji med tožniki kršili člen 81(1). Poleg tega so trdile, da morajo 
biti ustrezne določbe zakonodaje Združenega kraljestva za področje blagovnih znamk, ki 
omogočajo lastniku blagovne znamke, da nasprotuje nadaljnjemu trgovanju z blagom, 
konstruirane v nasprotju s členom 81(1). Kot so navedle tožene stranke, je bil dejanski razlog 
za kršitve blagovne znamke prisiliti tožene stranke, da ohranijo „kode obleke“ in s tem 
tožnikom omogočijo, da identificirajo osebe, ki so jim slednji prvotno dobavljali oblačila. 
Tožene stranke so trdile, da bodo tožniki tako lahko zmanjšali dobavo in odstranili poslovno 
dejavnost tožene stranke. 
 
Tožnik je nasprotoval obrambi s sklicevanjem na konkurenčno pravo iz dveh razlogov: (1) ni 
bila izpolnjena zahteva po učinku na trgovanje med državami in (2) zaradi pomanjkanja 
zadostnih povezav tudi dokazana kršitev po členu 81(1) ne bi bila obramba pred tožbo v zvezi 
s kršitvijo blagovne znamke. 
 
Sodišču se ni zdelo potrebno podrobno preučevati argumenta o učinku na trgovanje med 
državami, čeprav je tožena stranka zagotovila spremembe in podrobnosti za obravnavanje 
tega učinka, za katerega je trdila, da je zgolj točka v tožbenem spisu. Sodišče pa se je 
osredotočilo na argument o povezavi. 
 
Sodišče je priznalo, da bi v zvezi s tožbo lahko bilo pomembno evropsko pravo o svobodnem 
pretoku blaga, vendar je zavrnilo kakršen koli pomen člena 81(1) v postopku. Sodišče je 
menilo, da je uveljavljanje blagovne znamke z namenom preprečevanja trgovcem, da bi 
oskrbovali trgovce, ki izvajajo vzporedno trgovanje, lahko kršitev konkurenčnega prava 
Skupnosti ali pa ne, vendar pri tem ni bistveno, ali so tožniki pri uresničevanju tega namena 
stranke sporazuma, ki krši člen 81(1). Sodišče je menilo, da če so imele tožene stranke prav 
pri trditvi, da obstaja umetna delitev trgov, imajo lahko dobro obrambo pred tožbo o kršitvah 
v skladu s pravom Skupnosti, vendar ta obramba ni povezana s členom 81(1). Poleg tega, če 
tožene stranke nimajo dobre obrambe po zakonodaji Skupnosti, razen obrambe po členu 
81(1), jim po mnenju sodišča ne bo veliko pomagal niti člen 81(1).  
 
AtTheRaces Ltd in drugi proti British Horseracing Board Ltd in drugi – vrhovno sodišče 
G. Justice Etherton – 21. december 2005 
 
Tožniki zagotavljajo radiodifuzijske, spletne in druge avdiovizualne storitve v zvezi s 
konjskimi dirkami v Britaniji. Pridobili so pravice v zvezi z določenimi konjskimi dirkami v 
Britaniji, tako da so lahko poskrbeli za avdio in vizualno pokrivanje konjskih dirk. Gledalcem 
so omogočali tudi, da prek interneta ali drugih interaktivnih storitev, ki so na voljo na 
satelitski televiziji, stavijo na teh dirkah. 
 
Tožene stranke imajo v lasti in vzdržujejo računalniško zbirko podatkov, ki vsebuje ogromno 
podatkov v zvezi s konjskimi dirkami v Britaniji. Ključni del zbirke podatkov toženih strank 
predstavljajo podatki pred dirko, ki se ločijo od podatkov s same dirke (slednji vključujejo 
informacije v zvezi s konji, ki ne tekmujejo, in rezultate dirk). Avdiovizualne storitve 
tožnikov zagotavljajo podatke pred dirko strankam in gledalcem in tistim, ki bodo mogoče 
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stavili, pri čemer je vse oblikovano na podlagi zbirke podatkov tožene stranke.  
 
Tožniki so v postopku trdili, da imajo tožene stranke dejansko monopol pri zagotavljanju 
podatkov pred dirko udeležencem v športu konjskih dirk v Britaniji, ki zahtevajo take 
informacije, vključno z, zlasti, pobiralci stav in producenti tv-postaj ali internetnih strani, ki 
prikazujejo dirke v Britaniji. Poleg tega so trdili, da so tožene stranke poskušale uvesti pogoje 
za zagotavljanje podatkov pred dirko in so grozile, da jim bodo prenehale zagotavljati takšne 
podatke, kar je zloraba prevladujočega položaja v nasprotju s členom 82 in prepovedjo iz 
poglavja II oddelka 18 Zakona o konkurenci iz leta 1998. Ključne obtožbe so se nanašale na 
pretirano, nepošteno in diskriminatorno določanje cen. Pred sojenjem so bili poravnani 
nekateri elementi spora. Sodba se je zato nanašala samo na igro pari-mutuel in stavne storitve 
z vnaprej določeno verjetnostjo, ki jih ponujajo tožniki. 
 
Sodišče je sklenilo, da je upoštevni trg trg zagotavljanja podatkov pred dirko v Združenem 
kraljestvu v dejavnosti konjskih dirk, ki zahteva take informacije za storitve, ki jih ponujajo 
svojim strankam (zlasti pobiralcem stav in producentom tv-postaj ali internetnih strani v zvezi 
s konjskimi dirkami). Po mnenju sodišča ta sklep potrjuje uporaba preskusa SSNIP. Po 
mnenju sodišča geografski doseg proizvodnega trga, za namene postopka, vključuje vse 
države zunaj Združenega kraljestva in Irske, vendar ne vpliva na izid primera, če to ne bi 
držalo in bi bil geografski doseg trga svet.  
 
Sodišče je še menilo, da je BHB prevladujoč na trgu. Po mnenju sodišča so tožniki zlorabili 
svoj prevladujoči položaj z grožnjo, da bodo toženim strankam prekinili dobavo podatkov 
pred dirko, čeprav so bile tožene stranke sedanje stranke tožnikov in so bili podatki pred dirko 
bistveno sredstvo pod nadzorom toženih strank, brez katerih bi bili tožniki izključeni s trga. 
Po mnenju sodišča ni objektivnega razloga, ki bi upravičil tako obnašanje toženih strank. Po 
mnenju sodišča ni pomembno dejstvo, da tožniki in tožene stranke niso tekmeci. Tožene 
stranke so poskušale upravičiti svoje predloge glede cene, ki je tožniki niso hoteli sprejeti, češ  
da so čezmorskim strankam tožnikov – ki bi storitev sicer koristili brezplačno – zaračunani 
ustrezni stroški, ki jih pobira agencija toženih strank. Po mnenju sodišča tak opis ni bil niti 
vsebinsko niti oblikovno pravilen: po vsebini in obliki so to stroški, ki se zaračunanajo 
tožniku. Poleg tega so bile po mnenju sodišča cene, ki so bile predlagane pred začetkom 
postopka, neupravičeno visoke in so tudi nepošteno postavljale tožnike v slabši položaj. Poleg 
tega so tožene stranke še naprej vztrajale, dokler se ni začel postopek, da tožniki morajo 
pridobiti licenco za uporabo pravic intelektualne lastnine toženih strank, čeprav tožnikova 
uporaba podatkov pred dirko, ki jih zagotavlja tožena stranka, ne bi kršila pravic intelektualne 
lastnine toženih strank. 
 
Natančneje, cene, ki so jih tožene stranke občasno zaračunale tožnikom pred začetkom 
postopka, so bile previsoke in nepoštene, in so pomenile zlorabo prevladujočega položaja 
tožene stranke na trgu, saj so precej presegale ekonomsko vrednost podatkov pred dirko in 
niso bile drugače upravičene. Ekonomsko vrednost podatkov je glede na dejstva treba meriti 
glede na stroške, ki jih imajo tožene stranke za izdelavo svoje zbirke podatkov (približno 5 
milijonov GBP), skupaj z razumno donosnostjo tega stroška. Predlagane cene, ki so jih tožene 
stranke zaračunale tožnikom, so bile toliko višje od kakršne koli upravičene zahteve do 
tožnikov, da so bile preprosto previsoke.  
Sodišče je dodalo, da v odsotnosti obrambe javnega interesa v skladu s členom 86 Pogodbe 
ES ali odstavka 4 seznama 3 Zakona o konkurenci iz leta 1998 (ki v domačem pravu ustreza 
členu 86(2)) dejstvo, da bi imela odločba proti toženim strankam v tem primeru resne 
posledice za predloge in načrte vlade in toženih strank, da bodo posodobili dirke v Veliki 
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Britaniji s „komercializacijo“ sredstev toženih strank in nadomestitvijo obvezne dajatve 
pobiralcev stav, ne more vplivati na izid postopka. In tudi če bi bile tožene stranke pri svojih 
predlogih tožnikom motivirane s širšim interesom konjskih dirk v Britaniji, ne pa s svojim 
dobičkom, po mnenju sodišča to še vedno ne bi vplivalo na pravilno uporabo člena 82 in 
prepovedi iz poglavja II Zakona o konkurenci iz leta 1998.  
Sodišče je tako razsodilo v prid tožnikom in je povabilo k predložitvi argumentov glede 
oblike ustrezne odškodnine. 
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