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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van [...]

inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de 
EER-Overeenkomst

(Zaak nr. COMP/E-1/38.069 - Koperen leidingbuizen)

(Slechts de teksten in de Nederlandse, de Duitse, de Engelse, de Finse,de Franse, de 
Griekse, de Italiaanse en de Zweedse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de 
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag1, en met 
name op artikel 7, lid 1, en artikel 23, lid 2,

Gezien het besluit van de Commissie van 29 augustus 2003 om in de onderhavige zaak de 
procedure in te leiden,

Na de partijen overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening nr. 17 van de Raad 
van 6 februari 1962, eerste verordening over de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het 
EG-Verdrag2, artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 en Verordening (EG) 
nr. 2842/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende het horen van 
belanghebbenden en derden in bepaalde procedures op grond van de artikelen 85 en 86 van 
het EG-Verdrag3, in de gelegenheid te hebben gesteld hun standpunt ter zake van de door de 
Commissie in aanmerking genomen punten van bezwaar kenbaar te maken,

Na raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische 
machtsposities,

Gezien het eindverslag van de raadadviseur-auditeur in deze zaak4,

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

  
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2004 (PB L 68, 

6.3.2004, blz. 1).
2 PB 13 van 21.2.1962, blz. 204/62. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 

nr. 1216/1999 (OJ L 148 van 15.6.1999, blz. 5).
3 PB L 354 van 30.12.1998, blz. 18.
4 PB C […] van […]., blz. […].
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A - INLEIDING

(1) Deze beschikking is tot de volgende ondernemingen gericht:

- Boliden AB, Boliden Fabrication AB en Boliden Cuivre & Zinc SA (hierna: 
"Boliden" of “ BCZ”);

- Austria Buntmetall AG en Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.;

- Halcor SA;

- HME Nederland BV;

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd en Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire 
Copper Tube Ltd.);

- KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA en Europa Metalli SpA (hierna: "de 
KME-groep");

- Mueller Industries Inc, WTC Holding Company Inc, Mueller Europe Ltd, 
DENO Holding Company Inc, en DENO Acquisition EURL;

- Outokumpu Oyj en Outokumpu Copper Products OY, en

- Wieland Werke AG (hierna: "Wieland").

(2) De adressaten van deze beschikking waren betrokken bij één voortdurende complexe 
en, voorzover het Boliden, de KME-groep en Wieland betreft, veelvormige inbreuk op 
artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst die het grootste 
deel van het EER-grondgebied bestreek; daarbij werden volumes en marktaandelen 
onderling verdeeld, werden in bepaalde gevallen prijsdoelstellingen, prijsverhogingen 
of andere handelsvoorwaarden voor gewone koperen leidingbuizen (en, voorzover het 
KME en Wieland betreft, met kunststof beklede koperen leidingbuizen) 
overeengekomen, en vond toezicht plaats op de tenuitvoerlegging van hun 
mededingingverstorende regelingen door de uitwisseling van informatie over 
verkopen, bestellingen, marktaandelen en prijszetting, en door een "marktleider"-
regeling. De inbreuk begon in juni 1988 en werd in maart 2001 beëindigd. 
Verschillende ondernemingen waren gedurende verschillende perioden erbij 
betrokken.

B - DE SECTOR KOPEREN LEIDINGBUIZEN

1. HET PRODUCT

1.1. (Gewone en met kunststof beklede) koperen leidingbuizen

(3) Koperen buizen worden over het algemeen ingedeeld in twee productgroepen: 
i) industriële buizen die worden onderverdeeld in subgroepen op basis van het 
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eindgebruik (airconditioning en koeling, fittings, gasverwarming, filterdrogers en 
telecommunicatie), en ii) leidingbuizen die in de bouwsector voor water-, olie-, gas-
en verwarmingsinstallaties worden gebruikt5. Deze beschikking ziet niet op industriële 
buizen.

(4) In het kader van het onderzoek naar dit kartel, worden koperen leidingbuizen 
beoordeeld als een product dat moet worden onderscheiden van industriële buizen; de 
onderhavige beschikking ziet niet op deze laatste soort buizen. Deze benadering vloeit 
voort uit de volgende overwegingen.

(5) Allereerst zijn de belangrijkste afnemers van leidingbuizen distributeurs, 
groothandelaren en detailhandelaren die dit soort buizen aan installateurs en andere 
eindgebruikers verkopen. Daarentegen worden industriële buizen gewoonlijk gebruikt 
door en direct geleverd aan industriële afnemers, OEM's ("original equipment 
manufacturers") of fabrikanten van onderdelen6. Ten tweede verschillen het 
eindgebruik en de technische vereisten voor leidingbuizen doorgaans van die voor 
industriële buizen. De beoordeling van leidingbuizen en industriële buizen als 
verschillende producten wordt ondersteund door de beschikking van de Commissie in 
zaak nr. COMP/M.3284 - Boliden/Outokompu, waarin de Commissie oordeelde dat 
koperen leidingbuizen en industriële koperen buizen verschillende productmarkten 
vormden7. Ten derde en, wat in het kader van deze beschikking het belangrijkste is, 
waren bij de regelingen voor leidingbuizen en die voor industriële buizen andere 
ondernemingen (en medewerkers) betrokken en waren zij op een andere manier 
georganiseerd.

(6) Wat nu leidingbuizen betreft, deze worden traditioneel vooral uit koper gemaakt dat 
wil zeggen uit gerecycleerd koper, nieuwe geraffineerd koper (elektrolytisch koper) of 
koperen billets8 en in zekere omvang uit staal9. Sinds het begin van de 
jaren 1990 worden leidingbuizen in toenemende mate uit kunststof of 
composietmateriaal (kunststof met lagen aluminium) vervaardigd10.

(7) Het substitutieproces werd nog versterkt door het openbare debat over 
kwaliteitsnormen voor drinkwater, hetgeen in 1998 resulteerde in de vaststelling van 
Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van 
voor menselijke consumptie bestemd water ( “de Europese Drinkwaterrichtlijn”)11. 
Incidenteel zijn na de vaststelling van deze richtlijn overheidssubsidies voor de 
installatie van buizen uit kunststof of composietmateriaal toegekend.

  
5 Zie dossier blz. 32123. Volgens een studie van Boliden wordt 45% gebruikt voor leidingbuizen, 52% 

voor verwarmingssystemen en 3% voor gasleidingen.
6 Zie dossier blz. 22851, 22859.
7 Zie zaak nr. COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, overwegingen 35 en 63.
8 Zie dossier blz. 32539.
9 Zie dossier blz. 11415, 11416, 29662.
10 Zie dossier blz. 32540, 22575.
11 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.1882/2003 van 

het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz1).De nationale 
omzettingsmaatregelen werden tussen 1999 en 2002 aangenomen. De richtlijn voerde nieuwe 
milieukwaliteitsnormen in voor drinkwater, waarvan er één de reductie van koper in het drinkwater 
van 3 tot 2 mg/l was.
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(8) In haar recente beschikking in zaak nr. COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu heeft de 
Commissie erkend dat een zekere concurrentiedruk uitgaat van leidingbuizen - vooral 
van kunststof buizen of meerlagenbuizen ten opzichte van koperen leidingbuizen. 
Voorts gaf de Commissie aan dat ten opzichte van koperen leidingbuizen de kunststof-
en meerlagenleidingbuizen wat marktaandelen lijken te winnen op de markt voor 
leidingbuizen, al gaat het hier kennelijk om een langzame trend12. Bepaalde door de 
partijen verstrekte bewijsstukken lijken, zij het niet eenduidig, deze langzame trend te 
bevestigen13.

(9) De substitutie van koperen leidingbuizen in bepaalde Europese landen door buizen uit 
kunststof en composietmateriaal werd minstens ten dele gecompenseerd door een 
groei van de vraag naar koperen leidingbuizen in Oost-Europa en, tijdens de 
jaren 1990, een veralgemeende substitutie van stalen buizen door buizen uit kunststof, 
composietmateriaal en koper14. Volgens de European Copper Plumbing Promotion 
Campaign (hierna: "ECPPC")15 is in de periode 1989-1999 de Europese vraag naar 
koperen buizen voor loodgieters- en verwarmingstoepassingen blijven stijgen van 
circa 875 miljoen meter in 1989 tot circa 1,175 miljard meter in 1999 (of een stijging 
van zo'n 3,4% per jaar),16 terwijl in de periode 1992-2001 de West-Europese vraag 
lijkt te zijn gedaald van 746,9 tot 721,2 miljoen meter, met een piek van 755,4 miljoen 
meter in 1998.17 Deze cijfers bevestigen verklaringen van Outokumpu dat er, als 

  
12 Zie zaak nr. COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, overwegingen 33, 34 en 35.
13 Wieland (dossier blz. 22886-22899) en Outokumpu (antwoord op de mededeling van punten van 

bezwaar van 10 en 17.11.2003, bijlage 3) hebben enigszins tegenstrijdige, maar vergelijkbare gegevens 
verstrekt afkomstig van dezelfde bron (www.kwd-globalpipe.com) (KWD). Volgens de gegevens van 
Wieland ontwikkelde het marktaandeel voor "waterdistributie/verwarmingsbuizen/totaal" zich 
in Europa (voor de in aanmerking te nemen geografisch relevante markt, zie noot 12) in de 
periode 1992-2001 als volgt: koper van 60,6% naar 47,9%; staal van 15,2% naar 7,5%, 
kunststof/meerlagen van 24,5% naar 44,6%. Ook KME heeft in haar antwoord op de mededeling van 
punten van bezwaar van 7 november 2003, blz. 106, gegevens van KWD verstrekt (welke geografische 
markt daarbij echter in aanmerking is genomen, is niet duidelijk ("Europa")), die enigszins in 
tegenspraak zijn met de door zowel Outokumpu als Wieland verstrekte gegevens. Volgens door 
Outokumpu verstrekte ramingen (dossier blz. 23751) zouden de aandelen van concurrerende materialen 
zich anderzijds als volgt ontwikkeld hebben: "waterdistributie/verwarming/totaal" (kennelijk: Europa): 
in de periode 1993-2001: koper van 61% naar 63% (2000: 64%); staal van 18% naar 8%, en 
kunststof/meerlagen van 21% naar 29%. Door Outokumpu verstrekte IWCC-gegevens over de 
periode 1993-2001 (EER) geven met de KWD-gegevens vergelijkbare trends te zien: voor koper een 
daling van het marktaandeel van 64% naar 59% (waterdistributie) en een stijging van 67% naar 69% 
(verwarmingsbuizen); voor staal een daling van 18% naar 6% (waterdistributie) en een daling van 18% 
van 9% (verwarmingsbuizen), en voor kunststof/meerlagenbuizen een stijging van 18% naar 22% 
(waterdistributie) en een stijging van 15% naar 21% (verwarmingsbuizen). 

14 Zie dossier blz. 32130.
15 De ECPPC, te Londen, is een actieprogramma van vooraanstaande producenten van koperen buizen en 

fittings dat de voordelen van koperen leidingbuizen en verwarmingssystemen in de bouwsector wil 
belichten. Zie voor nadere gegevens overweging (72).

16 Zie European Copper Plumbing Promotion Campaign (ECPPC), op de website: 
http://www.copperplumbing.org/uk/statistics.htm. Het is niet bekend of de tendens van een gestage 
toename in heel Europa nà 1999 bleef aanhouden. Zie ook overweging (388). Outokumpu heeft 
bevestigd dat er in 2000 een "goede vraag" naar leidingbuizen was; zie dossier blz. 23720.

17 Zie dossier blz. 22887 (bijlage 4.2 van Wielands verklaring van 23 januari 2003; West-Europa omvat: 
Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Finland, het Verenigd 
Koninkrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Noorwegen, Nederland, Portugal en Zweden). KME deelde in 
haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar van 7 november 2003 (dossier blz. 106) 
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gevolg van de Duitse hereniging, een sterk boomende vraag was in het segment van de 
koperen leidingbuizen in West-Europa in de periode 1990-1997 (of, waarschijnlijk 
correcter, in de periode 1990-199918)19.

(10) Wat betreft koperen leidingbuizen, waarop deze beschikking ziet, deze worden 
geproduceerd en verkocht als "harde", "medium" of "halfharde", en als "zachte"
buizen, in de vorm van rechte buizen (5 m) en op rollen (van 25 of 50 m) met een 
diameter van 6 tot 267 mm en een dikte van 0,7 tot 3 mm20. Ten opzichte van harde 
buizen hebben "halfharde" buizen het voordeel dat zij makkelijk te buigen zijn en een 
hogere corrosieweerstand hebben.

(11) Koperen leidingbuizen moeten worden beschouwd als één productgroep die uit twee 
subgroepen van producten bestaat: gewone koperen leidingbuizen en geïsoleerde 
leidingbuizen. Voor bepaalde toepassingen (b.v. transport van warm water) moeten de 
koperen leidingbuizen immers worden geïsoleerd; blijkbaar krijgt zo'n 20% van de 
koperen leidingbuizen een PVC-mantel21. Koperen leidingbuizen worden geïsoleerd 
ofwel door de producent van de koperen leidingbuizen tijdens het productieproces, 
ofwel bij de installatie (door ze bijvoorbeeld met isolatiemateriaal in te pakken) of 
door gespecialiseerde ondernemingen22. Afhankelijk van de toepassing en de vraag of 
koperen leidingbuizen met kunststof zijn bekleed23, zetten producenten hun koperen 
leidingbuizen onder andere merknamen af.

(12) In het kader van deze procedure zijn drie merknamen van bijzonder belang: "SANCO" 
(zie overweging ((116)) is een merknaam voor gewone koperen leidingbuizen (die 
door de KME-groep, Wieland en BCZ wordt geproduceerd), terwijl "WICU" 
(geproduceerd door Wieland, KME en tot en met 1998 BCZ) en "Cuprotherm" 
(geproduceerd door Wieland en KME) merknamen zijn voor met kunststof beklede 
koperen leidingbuizen24. Zoals in deze beschikking zal worden aangetoond, waren 
deze merken cruciaal bij het organiseren en ten uitvoer leggen van het kartel, omdat zij 
de betrokken ondernemingen een forum boden om samen te komen en een kader 

    

andere en tegenstrijdige cijfers mee, die van dezelfde bron afkomstig waren als Wielands cijfers (KWD; 
zie noot 13).

18 Volgens de door Wieland meegedeelde gegevens steeg de vraag in West-Europa van 751 miljoen meter 
in 1997 tot 751,4 miljoen meter in 1999.

19 Zie dossier blz. 23719.
20 Zie dossier blz. 22850.
21 Zie dossier blz. 32122.
22 Zie dossier blz. 32122, 32539.
23 "Met kunststof beklede koperen leidingbuizen" wordt als synoniem gebruikt voor "koperen 

leidingbuizen met een kunststof mantel".
24 Merken van de ondernemingen op wie de procedure ziet, of van in de beschikking vermelde 

concurrenten zijn: gewone leidingbuizen: "SANCO" (KME-groep, Wieland, Boliden); "OK-
ESSEM"/"Tube" en "OCSA" (Outokumpu); "YORKEX", "BRITISH T" en "YORKSHIRE" (IMI); 
"TALOS" (Halcor); "BLACK LABEL" (Wednesbury); "STREAMLINE" (Mueller); "NOCARBON" 
(Foam); "HETCU" (MKM); "SUPERSAN" (Buntmetall); "SECURUS" (HME); "CARBONFREE" 
(Feinrohren); met kunststof beklede leidingbuizen: "WICU" (KME-groep, Wieland; vanaf 1998-1998 
ook Boliden); "FINCUPLAST", "FINCU" en "PRISOL" (Outokumpu); "CUBO" (Boliden); 
"KUTERLEX" (IMI); "BLACK LABEL" (Wednesbury); "HETCU-PLUS" (MKM); "EUROSAN" 
(Buntmetall); leidingbuizen voor verwarmingsinstallaties: "Cuprotherm" (KME-groep, Wieland, 
Boliden); "YORKTHERM" (IMI); "HETCU-THERM" (MKM).
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vormde voor het organiseren en ten uitvoer leggen van concurrentieverstorende 
regelingen, waaronder de uitwisseling van informatie.

(13) Gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen moet in het kader van deze 
beschikking als één productgroep worden beschouwd omdat bij de regelingen voor 
beide subgroepen van producten in wezen dezelfde ondernemingen (en medewerkers) 
waren betrokken en dat zij op eenzelfde manier waren georganiseerd (met name via 
het door bovengenoemde merken geboden kader).

(14) Sommige ondernemingen voerden aan dat afnemers aanzienlijke afnemersmacht 
hebben. Vaak vormen kleinere afnemers inkoopverenigingen25. Bij grote afnemers is 
multisourcing gebruikelijk.

(15) Outokumpu heeft aangegeven dat de sector koperen buizen een kapitaalintensieve 
sector is, met hoge vaste kosten26. Ten minste een aantal van de ondernemingen die in 
de sector koperen leidingbuizen actief zijn, had van lage winstgevendheid te lijden.

(16) De onderhavige beschikking ziet op afspraken in verband met gewone koperen 
leidingbuizen en, wat twee producenten betreft, regelingen inzake met kunststof 
beklede WICU en Cuprotherm koperen leidingbuizen.

1.2. Geografische omvang van de activiteiten

(17) De geografische omvang van de activiteiten van de aanbieders van koperen 
leidingbuizen is in wezen Europa, met inbegrip van de Gemeenschap/EER27. Uit de 
exportvolumes voor koperen leidingbuizen en de uitsplitsing van de omzet van de 
ondernemingen die in deze sector actief zijn (op basis van de door de partijen 
verstrekte omzetcijfers), blijkt dat er slechts een beperkte uitvoer naar buiten Europa 
is28. Op basis van de prijs voor koperen leidingbuizen worden de transportkosten 
geraamd op voornamelijk minder dan 5% binnen Europa en minder dan 8% voor de 
rest van de wereld29. De meeste Europese aanbieders zijn in staat om de hele Europese 
markt te beleveren, ongeacht de locatie van hun fabriek. Wat de regelgeving betreft, 
zijn er geen aanzienlijke drempels voor toetreding binnen Europa. Al is er een 
Europese norm voor koperen buizen vastgesteld ("EN 1057"), toch vereist de afzet van 
koperen leidingbuizen op nationale markten voor bepaalde toepassingen op 
regelmatige tijdstippen certificatie, hetgeen resulteert in een zekere administratieve 
belasting30.

  
25 Zie b.v. dossier blz. 32541; zie ook dossier blz. 22575.
26 Zie dossier blz. 23724.
27 In haar beschikking in zaak nr. COMP/M.3284 - Boliden/Outokumpu (overwegingen 36 tot en met 39)

omschreef de Commissie de geografische markt als minstens regionaal voor West-Europa en ruimer 
dan regionaal voor de Scandinavische landen.

28 Zie b.v. dossier blz. 29445.
29 Op basis van ramingen van diverse partijen. Zie ook zaak nr. COMP/M.3284 – Boliden/Outokumpu, 

overweging 36.
30 Zie dossier blz. 29445, 22575, 24640, 24641, 24642.
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1.3. Prijszetting in de sector koperen leidingbuizen

(18) De prijzen voor koperen leidingbuizen worden hoofdzakelijk door twee factoren 
bepaald: de prijs van het koper (variabel) en de verwerkingsmarge. De 
verwerkingsmarge is de door de producent van koperen leidingbuizen gecreëerde 
toegevoegde waarde bij het verwerken van koper tot leidingbuizen.

(19) Over de prijzen wordt onderhandeld aan de hand van prijslijsten (die meestal uit 
prijslijnen ("geïndexeerde prijslijsten")31 bestaan) en kortingen32. Partijen hebben 
aangegeven dat leidingbuizen doorgaans op ad-hocbasis worden verkocht en dat over 
elk contract individueel met de afnemer wordt onderhandeld33.

1.3.1. Geïndexeerde prijslijsten

(20) Het uitgangspunt voor de onderhandelingen over de prijzen voor koperen 
leidingbuizen zijn prijslijsten (dat wil zeggen de eindprijs van de buis, bestaande uit de 
prijs van het koper en de verwerkingsmarge). In de Europese sector van de koperen 
leidingbuizen worden prijslijsten meestal gepubliceerd in de vorm van geïndexeerde 
prijslijsten met prijslijnen. Elke geïndexeerde prijslijn stemt overeen met een vooraf 
vastgestelde prijsschaal voor koper, doorgaans gebaseerd op de waarde van koper 
volgens indexen zoals die van de London Metal Exchange. Overschrijdt de prijs van 
het koper een vooraf bepaalde drempel, dan wordt een andere prijslijn toegepast34. 
Dankzij het systeem van geïndexeerde prijslijsten wordt rekening gehouden met het 
feit dat de koperprijs volatiel is en dagelijks verandert35. Koper maakt
ongeveer 50-65% van de verkoopwaarde van koperen leidingbuizen uit. Blijkbaar zijn 
prijslijsten wijdverbreid en gemakkelijk beschikbaar op de markt. De toepasselijke 
prijslijn van de geïndexeerde prijslijst dient enkel als basis voor onderhandelingen 
over de uiteindelijke prijs van koperen leidingbuizen.

1.3.2. Kortingen

(21) De tweede belangrijke factor die bepalend is voor de prijs van koperen leidingbuizen,
zijn de kortingen. Over kortingen moet steeds worden onderhandeld, uitgaande van de 
catalogusprijs. Afhankelijk van het land, het soort afnemers en de producent kunnen 
kortingen variëren tussen 30% en meer dan 60% van totale catalogusprijs. De "totale 
korting" kan bestaan uit een aantal kortingen die op verschillende voorwaarden 
worden toegekend36.

  
31 In het Verenigd Koninkrijk worden ook prijslijsten gepubliceerd zonder prijslijnen. Daardoor worden er 

ook vaker prijslijsten gepubliceerd; zie dossier blz. 26407.
32 Zie dossier blz. 32541. Voor nadere gegevens, zie ook dossier blz. 29442.
33 Zie dossier blz. 32542, 29434.
34 Zie dossier blz. 32541, 32542. De prijslijn verandert frequent, in vele gevallen zelfs dagelijks; zie 

dossier blz. 29442.
35 Volgens IMI kan de prijs van koper dagelijks met zelfs tot 30 GBP per ton fluctueren (momenteel 

ongeveer 3% van de waarde); zie dossier blz. 26396.
36 Zie dossier blz. 26406, 26407.
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1.4. Omvang, waarde en marktaandelen - gewone en met kunststof beklede koperen 
leidingbuizen

(22) De partijen raamde de omvang van de markt voor gewone koperen leidingbuizen 
tussen ongeveer 252 000 en 263 000 ton in 1989 en tussen circa 337 000
en 365 000 ton in 2000. Uit het marktonderzoek van de Commissie blijkt een 
marktomvang in 2000 van 350.267 ton. De omvang van de markt voor met kunststof 
beklede koperen leidingbuizen wordt geraamd op 42.184 ton in 2000. In haar 
beschikking in zaak nr. COMP/3284 - Boliden/Outokumpu verklaarde de Commissie 
dat in 2000 de EER-markt voor koperen leidingbuizen (met inbegrip van met kunststof 
beklede koperen leidingbuizen) omstreeks 370 000 ton bedroeg.

(23) Op basis van de door de betrokken ondernemingen verstrekte omzetgegevens wordt de 
waarde van de EER-markt voor gewone koperen leidingbuizen geraamd op 
ongeveer 970,1 miljoen EUR in 200037, terwijl de waarde van de EER- markt voor 
met kunststof beklede koperen leidingbuizen in 2000 ongeveer 180,9 miljoen EUR 
bedroeg38. De geaggregeerde waarde vor gewone en met kunsstof beklede 
leidingbuizen bedraagt op de markt (in de EER in 2000) 1 151 EUR.

(24) In de periode 1989-2001 zijn voor koperen leidingbuizen de EER-marktaandelen van 
de partijen in deze procedure betrekkelijk stabiel gebleven. Deze marktaandelen 
(uitgedrukt in volume) worden in de bijlage aangegeven.

(25) Het samengevoegde marktaandeel van IMI (alleen gewone buizen), KME, Mueller, 
Outokumpu en de Wieland-groep (de groep van 5, zie overweging (216)) van de totale 
markt voor gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen bedroeg in de 
EER in 2000 ongeveer 64,6%( waarde en volume). Het samengevoegde aandeel 
samen met Halcor, HME, en Boliden (en Buntmetall39) (“ de groep van 9”, zie 
overweging (216); met uitzondering van KME en Wieland alleen gewone buizen)
bedroeg in de gehele EER in 2000 ongeveer 78,7% (waarde) en 79,2 (volume). 
In 1998 en 1999 lag dit ongeveer 2% hoger.

1.5. Handel tussen lidstaten

(26) De markt voor koperen leidingbuizen wordt gekenmerkt door aanzienlijke 
handelsstromen tussen de lidstaten en de Overeenkomstsluitende partijen bij de EER. 
Het merendeel van de producenten van koperen leidingbuizen produceert op één, twee 
of drie Europese thuismarkten, en zet buizen in heel Europa af. Productielocaties van 
diverse producenten zijn over heel Europa verspreid. Tijdens de periode waarop dit 
onderzoek betrekking heeft, had Outokumpu bijvoorbeeld de nodige productielocaties 
in Finland, Spanje en Zweden, had Wieland productielocaties in Duitsland en 
Oostenrijk, de KME-groep in Duitsland, Frankrijk en Italië, Mueller in het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk, IMI in het Verenigd Koninkrijk, en Boliden in België en 
Zweden. Vanuit deze productie-eenheden leveren de producenten van koperen 

  
37 Zie de Bijlage .
38 Deze raming is gebaseerd op omzetgegevens die de in de industrie van met kunststof beklede koperen 

leidingbuizen werkzame ondernemingen hebben verstrekt.
39 Het marktaandeel van Buntmetall van ongeveer 2% wordt reeds in aanmerking genomen bij het 

marktaandeel van de Wieland-groep.
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leidingbuizen in de gehele EER en de rest van Europa. Grote delen van het totale 
verbruik van koperen buizen in verschillende landen zijn afkomstig van de invoer uit 
andere lidstaten40.

2. DE MARKTSPELERS

2.1. Producenten die het voorwerp uitmaken van deze procedure

2.1.1. Boliden AB en Boliden Cuivre & Zinc SA

(27) Boliden Cuivre & Zinc SA is een volle dochteronderneming van Boliden Fabrication
AB (Zweden), die volledig in eigendom toebehoort aan Boliden AB. Boliden AB is 
een maatschappij naar Zweeds recht die in Europa en Canada actief is. Boliden AB is 
actief in de mijnbouw, verwerking en afzet van metalen en minerale producten, vooral 
koper en zink41.

(28) Boliden produceerde in beperkte mate ook koperen leidingbuizen in haar 
dochteronderneming Boliden Gusum AB voordat zij in 1988 BCZ had verworven42.

(29) BCZ zet haar leidingbuizen op de Europese markt voor koperen leidingbuizen af via 
een aantal Europese dochterondernemingen: Boliden Cuivre & Zinc (Deutschland) 
GmbH, Boliden Cuivre & Zinc (France) / CDC France EURL, Boliden Cuivre & Zinc 
(España) SA, Boliden Cuivre & Zinc (Polska) Sp. Z o.o., Copper Distribution Center 
(CDC), Boliden Metal Supplies Ltd (hierna "BMSL") Verenigd Koninkrijk43, en HME 
France SA44.

2.1.2. Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. en Austria Buntmetall AG

(30) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. (hierna: "Buntmetall" of "BMA") is een 
Oostenrijkse onderneming die sinds december 1989 volledig in handen was van de 
holdingmaatschappij Austria Buntmetall AG. Op 9 juli 1999 heeft 
Wieland Werke AG 75,1% van deze laatste verworven, en haar belang werd verruimd 
tot 82,8% per 1 oktober 1999 en tot 83,3% per 30 november 2000. Tot het tijdstip van 
haar overname was Buntmetall niet met Wieland Werke verbonden45.

(31) Buntmetall is een onderneming die halfafgewerkte en speciale producten in koper en 
koperlegeringen produceert. Haar belangrijkste activiteiten zijn de productie van 
buizen uit koper en koperlegeringen voor industriële en sanitaire toepassingen. Haar 
productielocatie is in Amststetten (Oostenrijk) gevestigd.

  
40 Zie dossier blz. 11417-11424.
41 Zie dossier blz. 32293, 32294.
42 Zie dossier blz. 32293.
43 BMSL is rechtstreeks eigendom niet van Boliden, doch van Boliden Holding UK, een

dochteronderneming van Boliden Fabrication AB in Stockholm (Zweden). Binnen het Boliden-concern 
opereert BMSL als een dochteronderneming van BCZ.

44 Zie dossier blz. 32294, 32295.
45 Zie dossier blz. 22856-22858.
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(32) Buntmetall is eigenaar van een reeks van dienstverlenende dochterondernemingen: 
Metallwerk Möllersdorf Handelsges.m.b.H. (Oostenrijk); Buntmetall France sarl 
(Frankrijk) die in oktober 2001 is geliquideerd, en Caro-Supersan Installationstechnik 
GmbH (voorheen: Carobronze Eisleben GmbH) (Duitsland).

(33) Na de overdracht van de divisie koperen leidingbuizen aan Wieland, zijn alle 
betrokken medewerkers van Buntmetall die bij de bestreden gedragingen waren 
betrokken, ofwel in hun functie binnen Buntmetall gehandhaafd ofwel medewerkers 
van Wieland geworden.

2.1.3. Halcor SA

(34) Halcor SA (“Halcor”) is in 1977 in Griekenland opgericht. Zij produceert en 
verhandelt gewalste en geëxtrudeerde producten van koper of koperlegering 
(messing). De belangrijkste geëxtrudeerde producten zijn koperen buizen en messing 
staven.

(35) Via verschillende holdingmaatschappijen heeft Viohalco SA 65,55% van de aandelen 
van Halcor SA in handen.

(36) Halcor consolideert drie kleine groothandelaren of distributeurs: Metal Agencies Ltd 
uit Surrey (Verenigd Koninkrijk) (sinds 1994 met een 67%-belang); TePro Metall AG 
uit Düsseldorf (Duitsland) (met een 1%-belang tot en met september 2002, en 
sindsdien een 37,5%-belang), en MKC GmbH uit Hürth (Duitsland).

2.1.4. HME Nederland BV

(37) HME Nederland BV (hierna: "HME") werd in 1988 opgericht na een management 
buy-out. HME ging in november 2001 failliet. Zij was actief in de productie en afzet 
van koperen leidingbuizen. HME had een verkoopkantoor in Frankrijk 
(HME France SA).

(38) In januari 2002 heeft BCZ bepaalde activa van HME overgenomen. Deze activa 
werden ondergebracht in Boliden HME, een nieuw opgerichte rechtspersoon en 
dochteronderneming van BCZ. Boliden HME zette de activiteiten van HME als 
producent van koperen leidingbuizen voort46.

2.1.5. IMI plc

(39) IMI plc (hierna: "IMI-groep") is een internationale engineeringonderneming die vooral 
in twee sectoren actief is: Fluid Controls (pneumatica, afsluiters voor intensief gebruik 
en klimaatregeling in gebouwen) en Retail Dispense (drankendispensers en 
merchandisingsystemen)47. IMI plc is een vennootschaap naar Engels recht. Bij de 
beschrijving van de feiten wordt naar IMI als onderneming (met inbegrip van haar 
dochterondernemingen) verwezen als "IMI".

  
46 Zie dossier blz. 23134, 23135, 32485-32487.
47 De IMI-groep is sinds 1992 grondig geherstructureerd; zie dossier blz. 26395, 26396.
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(40) De volgende rechtspersonen van de IMI-groep waren bij de productie en afzet van 
koperen leidingbuizen betrokken, en maakten deel uit van IMI's divisie Building 
Products/Hydronic Controls, die na een herstructurering van IMI in 2001 is 
ontbonden48: IMI Yorkshire Copper Tube Ltd (hierna: "YCT") uit Liverpool, een 
productieonderneming (verkocht aan KME); IMI Yorkshire Copper Tube (Exports) 
Ltd uit Liverpool, een onderneming voor exportverkopen (verkocht aan KME); Irish 
Metal Industries Ltd (Ierland) (distributie - verkocht aan KME); Raccord Orléanais SA 
(Frankrijk) (distributie - op 9 september 2002 verkocht aan Aalberts Industries NV); R 
Woeste & Co "Yorkshire" GmbH (Duitsland) (distributie - op 9 september 2002
verkocht aan Aalberts Industries NV); YIM Scandinavia AB (Zweden) (commercieel 
agent - verkocht aan KME), en IMI Refiners Ltd (Verenigd Koninkrijk), leverancier 
van billets aan YCT en nog steeds deel uitmakend van IMI. Buiten de EER heeft IMI 
veertien dochterondernemingen die in de distributie van koperen leidingbuizen actief 
waren. IMI zette op de EER-markt koperen leidingbuizen af via deze 
distributiedochterondernemingen en via onafhankelijke distributeurs.

(41) YCT, de belangrijkste dochteronderneming die in de sector koperen leidingbuizen 
actief was, was een volle dochteronderneming van IMI Kynoch Ltd, die op haar beurt 
een volle dochteronderneming van IMI plc was.

(42) Op 2 oktober 2002 verkocht IMI haar divisie koperen buizen aan KM Europa Metal 
AG (KME). De transactie werd op 29 november 2002 afgerond49.

2.1.6. KME-groep 

2.1.6.1. De betrokken entiteiten

Società Metallurgica Italiana SpA

(43) Società Metallurgica Italiana SpA (hierna: "SMI"), met als grootste aandeelhouder de 
Italiaanse familie Orlando, is de Italiaanse holdingmaatschappij van de KME-groep. 
Van SMI maken Europa Metalli SpA (hierna: "EM", "EM/LMI" of "Europa Metalli") 
en Tréfimétaux SA (hierna: "Tréfimétaux" of "TMX") deel uit. Als 
holdingmaatschappij zijn haar activiteiten beperkt tot het verwerven van aandelen en 
tot financiële activiteiten. SMI nam nimmer zelf deel aan enig contact of enige 
bijeenkomst zoals die hierna worden beschreven.

(44) Voorzover zulks voor de activiteiten op het gebied van koperen leidingbuizen relevant
is, kwam de SMI-groep als volgt tot stand: in 1976 werd EM door SMI opgericht, 
waarbij 84% in handen van SMI was en 16% van Pechiney; in 1986 heeft EM - via 
SMI - uitsluitende zeggenschap over TMX verworven; in 1990 heeft SMI 76,9% van 
Kabelmetal AG (hierna: "KM") van MAN verworven. In 1995 werd de SMI-groep 
geherstructureerd en werden haar TMX- en EM-aandelen overgedragen aan KM, zodat 
TMX en EM volle dochterondernemingen van KM werden. KM veranderde haar naam 
in KM Europa Metal AG (KME). In 1999 trok SMI haar belang in KME op tot 98,6%; 
het management van KME, TMX en EM werd gecentraliseerd.

  
48 In de periode 1987-1998 maakte IMI Yorkshire Copper Tube Ltd ("YCT") deel uit van IMI's divisie 

Building Products, die in 1998 tot Hydronic Controls werd omgedoopt.
49 Zie dossier blz. 24625.
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KM Europa Metal AG

(45) KM Europa Metal AG (hierna: "KME") (voorheen: Kabelmetal AG (hierna: "KM")) 
heeft thans vier grote exploitatiemaatschappijen: Europa Metalli SpA in Italië, 
Tréfimétaux SA in Frankrijk, Sociedad Industrial Asturiana SA (SIA) in Spanje en 
KME Metal GmbH in Duitsland.

(46) De KME-groep is de grootste verwerker van koper en koperlegeringen in de wereld, 
met achttien productielocaties in Europa en Azië. Zij heeft vier productdivisies: Brass 
Rods, Tube Systems, Special Products en Rolled Products. De KME-groep heeft een 
wereldwijd verkoopnetwerk dat volledige service biedt.

Tréfimétaux SA

(47) Tréfimétaux SA (hierna: "Tréfimétaux" of "TMX") (Frankrijk) werd in 1986 in de 
SMI-groep geïntegreerd via Europa Metalli, waarvan zij tot en met 1995 een volle 
dochteronderneming was. Bij de herstructurering van de SMI-groep in 1995 werd zij 
een volle dochteronderneming van KME50. Zij heeft vier industriële productielocaties 
in Frankrijk.

Europa Metalli SpA51

(48) Europa Metalli SpA (hierna: "EM") is de Italiaanse productieonderneming van KME. 
Met haar 2 000 werknemers en een jaarproductie van meer dan 270 000 ton is Europa 
Metalli de grootste Italiaanse producent van halfafgewerkte producten in koper en 
koperlegeringen.

(49) EM heeft haar hoofdkantoor in Florence. Zij heeft drie productielocaties in bedrijf in 
Midden- en Noord-Italië. Het hoofdverkoopkantoor is in Milaan gevestigd en haar 
commerciële netwerk van bijkantoren en opslagplaatsen bestrijken heel Italië.

2.1.6.2. Juridische en economische banden binnen de SMI-groep

(50) Zowel EM als TMX maken van de SMI-groep deel uit: EM sinds 1976 en TMX 
sinds 1986. Binnen de holdingstructuur van SMI was TMX gedurende de 
periode 1986-1995 een volle dochteronderneming van EM52. In 1987 werden 
ondernemingsplan en commerciële strategieën van TMX afgestemd op die van EM en 
werden op directieniveau Italiaanse managers in de organisatie van TMX 
opgenomen53. Op 1 januari 1993 werd voor TMX en EM een gezamenlijke 
verkooporganisatie - EMT - opgericht, en de heer […] (TMX) werd aangesteld tot 
EM's Commercial Director for Industrial Tubes54, terwijl in 1993 de heer […] werd 

  
50 Zie dossier blz. 24626, 25104, 25105.
51 KME verklaarde dat de naam van "EM" tijdens de betrokken periode herhaaldelijk is veranderd als 

gevolg van herstructureringen en acquisities. Hierna verwijst EM naar La Metalli Industriale SpA 
(periode tot 1986), LMI-La Metalli Industriale (periode tot 1987), LMI-La Metalli Industriale SpA 
(periode tot 1995) en Europa Metalli SpA (periode sinds 1995). Zie dossier blz. 32538, noot 1.

52 Zie dossier blz. 24626.
53 Zie dossier blz. 24626.
54 Zie dossier blz. 24626.
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aangesteld tot commercieel directeur van EM's divisie Plumbing Tubes55. In de 
periode 1993-1998 rapporteerde de heer […] aan de heer […], die Managing Director 
van TMX was en hoofd van EM's buizendivisie56. In de periode 1990-1995 was de 
vice-voorzitter van EM tevens de Managing Director van de holdingmaatschappij 
SMI57.

(51) In 1990 verwierf SMI voor 76,9% zeggenschap over KM. Sindsdien maken KM, EM 
en TMX dus alle deel uit van dezelfde holding. Als gevolg van de herstructurering van 
de SMI-groep in 1995 zijn EM en TMX volle dochterondernemingen geworden 
van KM (die haar naam in KME veranderd zag). Het belang van SMI in KME werd 
in 1999 tot 98,6% opgetrokken. In 1999 werd ook het management van KME, TMX 
en EM gecentraliseerd, en werd de heer […] (KME) verantwoordelijk voor de divisie 
industriële buizen, terwijl in de periode 1999-2001 de heer […] verantwoordelijk werd 
voor de divisie leidingbuizen van de KME-groep - samen met de heren […] en […]58.

(52) De directieleden van SMI, EM en TMX werden door hun aandeelhouders op de 
algemene aandeelhoudersvergadering aangesteld, zoals vereist door de Italiaanse en de 
Franse wetgeving. De directieleden van KME werden aangesteld door de raad van 
commissarissen (Aufsichtsrat)59.

(53) In de periode 1986-1995 verschilde de samenstelling van de directie van KM 
weliswaar van die van SMI, EM en TMX, maar waren er bij SMI, EM en TMX de 
volgende elkaar gedeeltelijke overlappende en met elkaar vervlochten 
directiefuncties60:

- de heer […] was terzelfder tijd voorzitter van SMI (1986-2001) en van EM 
(1986-1995);

- de heer […] was terzelfder tijd directeur-generaal van SMI (1986-1996) en 
bestuurslid van EM (1986-1995);

- de heer […] was terzelfder tijd bestuurslid (1986-1990) en vice-voorzitter 
(1991-1995) van SMI, vice-voorzitter (1986-1990) en bestuurslid (1991-1995) 
van EM, en bestuurslid van TMX (1987-1995);

- de heer […] was terzelfder tijd bestuurslid van EM (1986-1995) en bestuurslid 
van TMX (1986-1992);

- de heer […] was terzelfder tijd directeur-generaal (1986-1995) van EM, en 
bestuurslid, vice-voorzitter en directeur-generaal van TMX (1987-1991);

- de heer […] was terzelfder tijd bestuurslid van EM (1986-1989) en voorzitter 
van TMX (1988 - september 1990);

  
55 Zie dossier blz. 24628.
56 Zie dossier blz. 24628.
57 Zie dossier blz. 33438.
58 Zie dossier blz. 24629.
59 Zie dossier blz. 33442, 33443.
60 Zie dossier blz. 33442-33456.
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- de heer […] was terzelfder tijd bestuurslid van EM (1988-1995) en bestuurslid 
van TMX (1988-2000).

(54) In de periode 1995-2001 geraakte de KME-directie na de herstructurering van de 
groep - waarbij KME volledige zeggenschap verkreeg over het kapitaal van zowel EM 
als TMX - ook vervlochten met die van SMI, EM en TMX, via de volgende banden61:

- de heer […] was terzelfder tijd directeur-generaal van SMI (tot mei 1996), 
bestuurslid van KME (1995-2001), en vice-voorzitter (1995) en voorzitter 
(1996-2001) van EM;

- de heer […] was terzelfder tijd voorzitter van KME (1995-2001) en bestuurslid 
van EM (1996-2001);

- de heer […] was terzelfder tijd bestuurslid van KME 
(juni 1995-december 1999) en directeur-generaal van TMX (1995-maart 2001).

(55) In die laatste periode waren er nog verdere banden tussen de directie van SMI, TMX 
en EM, en wel als volgt62:

- de heer […] jr. was terzelfder tijd bestuurslid van SMI (1996-2000), 
bestuurslid van EM (1996-2001) en voorzitter van TMX (1995-maart 2000);

- de heer […] was terzelfder tijd bestuurslid van SMI (1995-2001) en bestuurslid 
van EM (1996-2001).

(56) Wat het operationele management betreft, staat in het "Business distribution plan" van 
KME van 25 juni 1995 te lezen dat "de heer […] [bestuursvoorzitter KME]
verantwoordelijk is voor het gehele bedrijf; de heer […] [commercial manager van 
TMX] zal nauw samenwerken met de heer […] en zal verantwoordelijk zijn voor het 
management van de EMT-divisie"63. Evenzo bevestigt het "Business distribution plan" 
van 19 maart 1997 dat "de heer […] verantwoordelijk is voor de buizendivisie"64.

2.1.7. Mueller Industries Inc

(57) Mueller Industries Inc (hierna: "Mueller") is een van de grootste producenten van 
koperen buizen en andere koperproducten in de wereld, met vestiging te Memphis 
(Verenigde Staten). Zij is actief in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk.

(58) In 1997 heeft Mueller de ondernemingen Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd 
en Desnoyers SA overgenomen, en heeft zij zodoende de Europese markt voor 
koperen buizen betreden.

(59) [Beschrijving van de herstructureringen binnen de Mueller groep]65[…]66.[…]67.[…]68

  
61 Zie dossier blz. 33442-33456.
62 Zie dossier blz. 33442-33456.
63 Zie dossier blz. 29528.
64 Zie dossier blz. 29529.
65 […]
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Desnoyers SA (hierna: "Desnoyers") / Mueller Europe SA (hierna: "Mueller SA")

(60) [Beschrijving van de herstructureringen binnen de Mueller groep]69. […]70. […]71. 
[…]72. […]73

(61) Tijdens de periode van mei 1995 tot en met mei 1997 - dus vóór de overname door 
Mueller - was het hoofdkantoor van Desnoyer gevestigd in een van haar 
productielocaties, in het Franse Laigneville. Daarnaast had Desnoyers nog een 
productielocatie in Longueville (Frankrijk). Terwijl beide productielocaties in de 
productie en afzet van koperen leidingbuizen actief waren, werd enkel de 
productielocatie in Longueville in stand gehouden. De activiteiten te Laigneville zijn 
in december 1998 gestaakt74.

2.1.8. Outokumpu Copper Products Oy (Outokumpu)

(62) Outokumpu Oyj is een Finse groep die wereldwijd actief is (hierna: "de Outokumpu-
groep"). Zijn hoofdkantoor is in Espoo (Finland) gevestigd. Outokumpu Oyj legt zich 
vooral toe op de productie van basismetalen, roestvast staal, koperproducten en 
-technologie. De activiteiten op het gebied van koperen buizen vonden oorspronkelijk 
plaats bij Pori Tube Mill, een onderdeel van de divisie Outokumpu Copper Products. 
Pori Tube Mill noch Outokumpu Copper hadden een eigen rechtspersoonlijkheid; 
beide maakten namelijk deel uit van Outokumpu Oy. Outokumpu Copper Products Oy 
werd als een afzonderlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid, zij het onder een 
andere bedrijfsnaam, geregistreerd in mei 1988 en tegen december 1988 nam zij deze 
activiteiten volledig over. In 1996 werd zij omgedoopt tot Outokumpu Copper 
Products Oy (hierna: "OCP"). Naar Outokumpu als onderneming (met inbegrip van 
haar dochterondernemingen) zal als "OTK" of "Outokumpu" worden verwezen75.

(63) OCP is gedurende haar hele bestaan een volle dochteronderneming van Outokumpu 
Oyj geweest. Zelf is OCP opgesplitst in divisies, die elk hun eigen activiteiten 
ontplooien en hun eigen productielocaties hebben. De Europese productie van koperen 
leidingbuizen is thans geconcentreerd te Pori in Finland (Outokumpu Poricopper OY), 
te Zaratamo in Spanje (Outokumpu Copper Tubes SA) en in een kleine installatie te 
Västerås in Zweden (Outokumpu Copper Products AB)76. OCP zet koperen buizen op 
de EER-markt af via verkoopmedewerkers en verkoopkantoren van Outokumpu.

    
66 […]
67 […]
68 […]
69 […]
70 […]
71 […]
72 […]
73 […]
74 Zie dossier blz. 29555, 29556.
75 Zie dossier blz. 24157, 24158.
76 Zie dossier blz. 24157, 24158.
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2.1.9. Wieland Werke AG.

(64) Wieland Werke AG (hierna: "WW", "Wieland" of "Wieland Werke") is een Duitse 
onderneming die vooral actief is in de productie, afzet en distributie van 
halfafgewerkte en speciale producten in koper en koperlegeringen. Wieland is, naast 
haar productieactiviteiten, ook de holdingmaatschappij van 45 andere 
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. In 39 van die vennootschappen heeft 
Wieland minstens 50% van het aandelenkapitaal in handen. 

(65) Wieland heeft diverse fabrieken in Duitsland: in Ulm, Verbert-Langenberg, Villingen-
Schwenningen en Vöhringen. Het hoofdkantoor van de onderneming bevindt zich te 
Ulm. Andere ondernemingen van de groep zijn gevestigd in Oostenrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje en België. 

(66) Op 9 juli 1999 heeft Wieland Werke AG 75,1% verworven van Austria Buntmetall 
AG, die een holdingmaatschappij is van Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H (hierna: 
"Buntmetall" of "BMA"). Haar belang is opgetrokken tot 82,8% in 
oktober 1999 en 83,3% in november 2000.

(67) Twee rechtspersonen binnen de Wieland-groep verkopen thans koperen leidingbuizen: 
de moedermaatschappij Wieland Werke AG zelf en Buntmetall. Wieland is eigenaar 
van vijf servicebedrijven: Wieland SAS (Frankrijk), Semimetais Lda (Portugal), 
Pando Metales SA (Spanje), Caro-Supersan Installationstechnik GmbH (Duitsland) en 
Metallwerk Möllersdorf (Oostenrijk). Daarnaast bezit Wieland zeven distributie- en 
tradingbedrijven, die werkzaam zijn in België/Nederland, in 
Denemarken/Finland/Noorwegen/Zweden, in het Verenigd Koninkrijk/Ierland, in 
Italië, in Oostenrijk en in Portugal.

2.2. Overige producenten

(68) Naast de eerder beschreven ondernemingen bestaat in Europa nog een aantal kleinere 
producenten zoals Silmet (Torbole, Italië), Feinrohren (Lumezzane, Italië), La Farga 
Lacambra (Spanje), Hutmen (Wroclaw, Polen), Czepel (Boedapest, Hongarije) en 
Slobodan en Majdanpek (ex-Joegoslavië). MKM Mansfelder Kupfer und Messing 
GmbH (Hettstedt, Duitsland) (hierna: "MKM"), een producent uit de nieuwe Duitse 
deelstaten, deed in de jaren 1990 zijn (her)intrede op de markt77. Voorts bestaan er 
wereldwijd nog andere grote producenten die niet of slechts in beperkte mate in 
Europa actief zijn.

2.3. Brancheorganisaties en certificeringsorganisaties

(69) Er bestaat een aantal nationale en internationale brancheorganisaties in de sector 
koperen leidingbuizen; een aantal daarvan zal hier nader worden besproken.

(70) De International Wrought Copper Council (hierna: "IWCC")78 is een 
brancheorganisatie die in 1953 werd opgericht en in Londen is gevestigd. Zij behartigt

  
77 Zie dossier blz. 32541.
78 Zie http://www.coppercouncil.org/.
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de belangen van de koperindustrie wereldwijd. Zij bestaat uit meerdere subcomités en 
groepen die bepaalde informatie verzamelen79.

(71) Het European Copper Institute (hierna: "ECI")80 is in Brussel (voorheen in Londen) 
gevestigd en werd opgericht als een joint venture van de International Copper 
Association (hierna: "ICA") en de IWCC. Het ECI vertegenwoordigt de belangen van 
de koperindustrie in Europa, het Midden-Oosten en Afrika81. De ICA 
vertegenwoordigt koperproducenten en is in New York gevestigd82.

(72) De ECPPC83 wordt beheerd door het Secretariaat van de IWCC en krijgt 
ondersteuning van de ICA en de European Fittings Manufacturers Association (hierna: 
"EFMA").

(73) Tot de Duitse organisaties behoren onder meer het Deutsches Kupfer Institut e.V. 
(DKI), Düsseldorf,84 de Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. (WV Metalle), 
Düsseldorf,85 en het Gesamtverband der Buntmetallindustrie (GV BMI), Düsseldorf.

(74) IMI verklaarde dat de EMCI Steering Committee Meetings bijeenkomsten waren van 
vertegenwoordigers van Eurométaux Copper Industry (Brussel) en het ECI.

(75) Tot de certificeringsorganisaties in de Gemeenschap behoren onder meer de Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)86 (Duitsland), Kitemark 
(Verenigd Koninkrijk), Afnor (Frankrijk),87 UNI (Italië)88 en AENOR (Spanje).

  
79 Zie dossier blz. 23594.
80 Zie http://www.eurocopper.org/.
81 Zie dossier blz. 1862. Organen en werkgroepen van het ECI zijn: Board of Directors, ECI 

Communications Committee, ECPPC (Tubes), ERCC (Roofing), Program Review Committee, ECEC 
(European Copper Environmental Com.); zie dossier blz. 11326, 11327.

82 Zie voor nadere gegevens over het aandeel van Outokumpudossier blz. 11325, 11326.
83 Zie http://www.copperplumbing.org/, en dossier blz. 8611-8620.
84 Zie http://www.kupfer-institut.de/front_frame/index.php.
85 Zie http://www.wv-m.de/welcome.asp?page_id=16.
86 Zie http://www.dvgw.de/.
87 Zie http://www.afnor.fr/portail.asp.
88 Zie http://www.uni.com/it/.
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C – PROCEDURE

3. HET ONDERZOEK EN DE CLEMENTIEVERZOEKEN

(76) Op 9 januari 2001 stelde Mueller Industries Inc (Mueller) de Commissie in kennis van 
het bestaan van een kartel op de markt voor koperen buizen en toonde zij zich bereid 
met de Commissie mee te werken overeenkomstig de mededeling van de Commissie 
betreffende het niet-opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende 
mededingingsregelingen (hierna: "de clementieregeling van 1996")89. […]90

(77) Op 22 en 23 maart 2001 voerde de Commissie, overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening nr. 1791, onaangekondigde inspecties uit in de lokalen van OTK, Wieland 
Werke, KM Europa Metal, TMX, Europa Metalli LMI, Lawton en IMI.

(78) Op 7 april 2001 hoorde de Commissie een persoon die voorheen in de sector koperen 
leidingbuizen werkzaam was geweest92.

(79) Op 9 april 2001 vond een verdere inspectie in de lokalen van Outokumpu plaats. Op 
dat tijdstip deelde Outokumpu Oyj de Commissie mee dat zij bereid was, in het kader 
van de clementieregeling van 1996, mee te werken voor zowel de zaak-Industriële 
buizen als de zaak-Koperen leidingbuizen93.

(80) Op 10 april 2001 vond een verdere inspectie, overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening nr. 17, plaats in de lokalen van KME Europa Metal AG (KME). Na deze 
inspecties werd het onderzoek naar de markt voor koperen buizen opgesplitst in drie 
afzonderlijke procedures: zaak nr. COMP/E-1/38.069 (Koperen leidingbuizen), 
[lopende zaak] en zaak nr. COMP/E-1/38.240 (Industriële buizen). Het ging immers 
om drie verschillende kartels, met een verschillende organisatiestructuur, deels 
verschillende deelnemers en verschillende, zij het aanverwante producten.

(81) Bij schrijven van 30 mei 2001 deelde OTK een memorandum met een aantal bijlagen 
mee, waarin de regelingen werden beschreven94.

(82) […]

(83) Op 5 juni 2002 hoorde de Commissie vertegenwoordigers van OTK in het kader van 
zaak nr. COMP/E-1/38.240 (Industriële buizen). De verhoren vonden plaats op 

  
89 PB C 207 van 18.7.1996, blz. 4.
90 […]
91 Overeenkomstig artikel 34, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003 "[blijven] de overeenkomstig 

Verordening nr. 17 en overeenkomstig de Verordeningen (EEG) nr. 1017/68, (EEG) nr. 4056/86 en 
(EEG) nr. 3975/87 verrichte procedurehandelingen met het oog op de toepassing van de onderhavige 
verordening effect sorteren".

92 Zie dossier blz. 29654-29694.
93 Zie dossier blz. 11709, 11710.
94 Zie dossier blz. 11717-11732 (faxbericht van 30 mei 2001; brief van 1 juni 2001) en bijlagen. 

Op 19 november 2001 deelde Outokumpu Oyj een aanvullend memorandum mee met als titel 
"Economic context of the European copper tubes industry"; zie dossier blz. 23714-23754.
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initiatief van de Commissie, in het kader van het aanbod van OTK met de Commissie 
mee te werken. Outokumpu gaf te kennen bereid te zijn de Commissie ook verhoren te 
laten uitvoeren van medewerkers van de onderneming die bij de hiervoor beschreven 
regelingen in de sector koperen leidingbuizen waren betrokken.

(84) In juli 2002 zond de Commissie in zaak nr. COMP/E-1/38.240 (Industriële buizen) 
verzoeken om inlichtingen ingevolge artikel 11 van Verordening nr. 17 aan Wieland 
Werke en KME, met inbegrip van hun dochterondernemingen, en verzocht zij OTK 
verdere inlichtingen te verstrekken.

(85) Op 15 oktober 2002 antwoordde KME op het verzoek om inlichtingen van juli 2002. 
Een ondernemingsverklaring betreffende koperen leidingbuizen was opgenomen in 
deze verklaring op basis van vrijwillige samenwerking. KME verzocht om toepassing 
van de clementieregeling van 1996 in de zaak-Koperen leidingbuizen95.

(86) Op 5 november 2002 kwamen KME-vertegenwoordigers met de diensten van de 
Commissie bijeen om de ondernemingsverklaring en de procedurele stappen te 
bespreken. Deze bijeenkomst vond op initiatief van KME plaats.

(87) Op 19 december 2002 kwamen vertegenwoordigers van Wieland Werke met de 
diensten van de Commissie bijeen om hun verklaring in antwoord op het verzoek om 
inlichtingen dat in juli 2002 in verband met zaak nr. COMP/E-1/38.240 (Industriële 
buizen) was gezonden, en de procedurele stappen te bespreken. Deze bijeenkomst 
vond op initiatief van Wieland Werke plaats. Wieland kondigde aan, in het kader van 
de clementieregeling van 1996, tot samenwerking in de zaak van de koperen 
leidingbuizen bereid te zijn.

(88) Op 23 januari 2003 diende Wieland, mede namens haar dochteronderneming 
Buntmetall, een ondernemingsverklaring in, waarin zij ook om toepassing van de 
clementieregeling van 1996 verzocht96.

(89) Op 4 en 11 februari 2003 hoorde de Commissie vertegenwoordigers van OTK. Het 
verhoor was aanvankelijk voor juni 2002 gepland, maar was op verzoek van de 
Commissie uitgesteld. Vertegenwoordigers van OTK gaven mondelinge toelichting bij 
het functioneren van de beweerde gedragingen.

(90) Op 10 februari 2003 vroeg de Commissie Outokumpu bepaalde bijkomende
inlichtingen te verstrekken.

(91) Op 17 februari 2003 diende KME een tweede memorandum in.

(92) Op 3 maart 2003 zond de Commissie, overeenkomstig artikel 11 van Verordening 
nr. 17, verzoeken om inlichtingen aan Boliden, Boliden LDM Nederland BV/HME en 
Halcor.

  
95 KME heeft de Commissie gemachtigd in deze zaak alle in het kader van zaak nr. COMP/38240 -

Industriële buizen meegedeelde informatie te gebruiken die de Commissie relevant acht; zie dossier 
blz. 25523.

96 Zie dossier blz. 22023-22058.
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(93) Op 20 maart 2003 zond de Commissie overeenkomstig artikel 11 van Verordening 
nr. 17 verzoeken om inlichtingen aan IMI.

(94) Tussen maart en mei 2003 deed de Commissie een aantal verzoeken om inlichtingen 
uitgaan en ontving zij diverse antwoorden van de partijen.

(95) Op 9 april 2003 kwamen vertegenwoordigers van Halcor met de diensten van de 
Commissie bijeen en dienden zij een clementieverzoek in. Deze bijeenkomst vond op 
initiatief van Halcor plaats.

(96) Op 8 augustus 2003 hoorde de Commissie voor de tweede maal een persoon die 
voorheen in de sector koperen leidingbuizen werkzaam was geweest97.

4. DE VASTSTELLING VAN DE MEDEDELING VAN PUNTEN VAN BEZWAAR EN DE 

DAAROPVOLGENDE PROCEDURE

(97) Op 29 augustus 2003 heeft de Commissie de procedure in de onderhavige zaak 
ingeleid en heeft zij een mededeling van punten van bezwaar vastgesteld ten aanzien 
van de ondernemingen tot welke de onderhavige beschikking is gericht.

(98) Partijen kregen toegang tot het dossier in de vorm van twee cd-roms en één 
aanvullende cd-rom die de volledige tekst bevatte - met weglating van 
bedrijfsgeheimen, andere vertrouwelijke informatie en interne documenten - van alle 
documenten in het dossier van de Commissie in deze zaak.

(99) In overeenstemming met artikel 19, lid 1, van Verordening nr. 17 en met Verordening
(EG) nr. 2842/98 konden de partijen hun standpunten ten aanzien van de punten van 
bezwaar kenbaar maken binnen een termijn van acht weken te rekenen vanaf de datum 
van ontvangst van de mededeling van punten van bezwaar. Op verzoek van een aantal 
partijen heeft de raadadviseur-auditeur de termijn verlengd tot, 
onderscheidenlijk, 7 en 10 november 2003. Alle partijen hebben binnen de termijn 
geantwoord.

(100) Na schriftelijk te hebben geantwoord op de mededeling van punten van bezwaar 
hebben alle adressaten van deze beschikking - met uitzondering van HME -
deelgenomen aan de hoorzitting over deze zaak, die op 28 november 2003 plaatsvond. 
Geen van de partijen heeft de feiten of de in deze beschikking vastgestelde 
mededingingverstorende inbreuken ten gronde betwist, met uitzondering van HME die
geen opmerkingen over de inbreuken had.

(101) Ter voorbereiding van de hoorzitting en om elke partij in staat te stellen haar 
opmerkingen te maken over alle aanvullend bewijsmateriaal dat haar betreft, heeft de 
Commissie de partijen toegang verleend tot samenvattingen van bepaalde argumenten, 
verklaringen en bewijsstukken vervat in de antwoorden van de partijen op de 
mededeling van punten van bezwaar die konden resulteren in een nieuwe uitlegging 
van de in de mededeling van punten van bezwaar vervatte feiten. Deze argumenten, 
verklaringen en bewijsstukken hebben geen aanleiding gegeven tot enige nieuwe 

  
97 Zie dossier blz. 33419-33433.
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aanklachten of punten van bezwaar. Vóór 5 december 2003 hebben de partijen hun 
opmerkingen ingediend.

D - BESCHRIJVING VAN DE GEBEURTENISSEN

5. BESCHRIJVING VAN DE BESTREDEN GEDRAGINGEN IN DE SECTOR KOPEREN

LEIDINGBUIZEN OP EUROPEES NIVEAU - VAN JUNI 1988 TOT EN MET MAART 2001

(102) Deze beschikking betreft de gedragingen van producenten van koperen leidingbuizen 
in Europa in de periode van juni 1988 tot en met maart 2001. Alvorens de feiten te 
preciseren worden enkele inleidende opmerkingen gemaakt (punt 5.1). De 
beschrijving van de vergaderingen en andere contacten van concurrenten in de sector 
koperen leidingbuizen op Europees niveau valt in twee delen uiteen: i) de afspraken 
tussen SANCO-, WICU- en/of Cuprotherm-producenten in Europa (die (minstens) in
juni 1988 zijn begonnen; zie de delen 6 en 7), en ii) de afspraken tussen een ruimere 
groep deelnemers op Europees niveau (die (minstens) in september 1989 zijn 
begonnen; zie de delen 8 en 9).

(103) In beide gevallen vangt de beschrijving van de feiten aan met een algemene presentatie 
van de aard en inhoud van de bestreden gedragingen (zie de delen 6 en 8), waarna een 
chronologisch overzicht van de vergaderingen volgt (zie de delen 7 en 9).

5.1. Inleiding

(104) De vergaderingen en contacten van concurrenten in de Europese sector koperen 
leidingbuizen vonden eerst plaats op nationaal niveau98, bilateraal en in het kader van 
"SANCO®"-vergaderingen (hierna: "SANCO-vergaderingen") van SANCO-
producenten.

  
98 Zie de notitie van KME van 15 juni 1989 die werd geschreven in het kader van bilaterale vergaderingen 

die lijken te hebben gediend als voorbereiding op de Europese vergaderingen in de sector koperen 
leidingbuizen: "nationale discussies behouden".
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(105) Hoewel bij de contacten tussen concurrenten op nationaal, bilateraal99 en Europees 
niveau (met inbegrip van SANCO-vergaderingen) verschillende concurrenten waren 
betrokken, moeten BCZ, IMI, de KME(-groep), OTK, Wieland en - gedurende een 
zekere tijd - Mueller worden beschouwd als de vaste kern van deelnemers aan deze 
regelingen.

5.2. Nationale contacten

(106) Deze beschikking betreft niet de nationale regelingen als dusdanig. [Informatie niet 
relevant voor de EU procedure]100 […]101

(107) Behalve wanneer de nationale regelingen kunnen worden beschouwd deel uit te maken 
van de beschreven regelingen op Europees niveau of wanneer zij daarvoor een zekere
relevantie hebben, worden zij in deze beschikking niet beschreven102. De Commissie 
merkt op dat bij vergaderingen en contacten over nationale regelingen ook 
medewerkers betrokken waren die terzelfder tijd vertegenwoordigers op de 
vergaderingen op Europees niveau waren. Een aantal contacten in verband met 
nationale markten vond op bilateraal niveau plaats; soms vloeiden deze contacten 
voort uit contacten op Europees niveau. In die omstandigheden lijken de contacten de 
regelingen op Europees niveau te hebben aangevuld103.

5.3. Contacten op Europees niveau, waaronder de contacten tussen de SANCO-, de 
WICU- en de Cuprotherm-producenten

(108) Aan de SANCO-vergaderingen namen de SANCO-producenten KME (met inbegrip 
van TMX en EM), BCZ en Wieland deel. De vergaderingen werden minstens 
sinds 1988 gehouden, doch waarschijnlijk al vroeger in het begin van de jaren 1980, 
en betroffen een aantal lidstaten. KME en Wieland hadden ook contacten in verband 
met WICU- en Cuprotherm-buizen.

  
99 [Informatie niet relevant voor de EU procedure].
100 […]
101 […]
102 Wat betreft nationale regelingen, zie dossier blz. 32043, 0015-0017, 0020-0023, 0023-0025, 0036-0038, 

0085-0090, 0354-0357, alsmede de overeenkomstige Bijlagen 2 en 3 (0619-0848), 0357, 0358; de 
overeenkomstige Bijlagen 5a-5c (0393-0398), 0358-0362; de overeenkomstige Bijlagen 6a-6c 
(0399-0404), 0363, 0364; de overeenkomstige Bijlage 8 (0409-0411), 0365; de overeenkomstige 
Bijlagen 9a-9c (0412-0417), 0365-0367; de overeenkomstige Bijlage 10 (0418-0420), 0367-0369, 0370, 
0371; de overeenkomstige Bijlagen 14a-14f (0440-0477), 0371-0373; de overeenkomstige 
Bijlagen 15a-15k (0478-0505), 0373-0374; de overeenkomstige Bijlage 16 (0506-0509, onder "Trend of 
Trade"), 0384, 0385, en de overeenkomstige Bijlagen 24a-24c (0613-0618), 0385, 0386, 0447. Voor de 
Franse markt vonden in Genève vergaderingen plaats op of rond de volgende data: 16 december 1996; 
29 januari 1997, 10 maart 1997, 23 juli 1997 en 21 november 1997; 20 januari 1998, 4 maart 1998, 12 
juni 1998, 8 september 1998 en 13 november 1998; 11 februari 1999. Zie ook dossier blz. 32543, 0985-
0987 (faxberichten werden gezonden op b.v. 4 juni 1997, 12 augustus 1998, 18 maart 1999, in juni 
1999 en op 24 juli 2000); dossier blz. 0988, 990, 991, 25491, 25492, 1283-1292, 31127, 7055-7057, 
11230, 32616, 32622, 32630, 32631, 29677, 12078, 15892, 25494-25496, 15895-15902, 15947-15957, 
32720, 32721, 32543-32544, 32054-32059, 22522-22674.

103 Zie b.v. overweging (267), 0363, 0406-0408; 0365-0367, 0419, 0420; 0384, 0385, 0613-0618, 15952. 
Verdere verwijzingen zijn te vinden in noot 102.
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(109) Een beschrijving van de regelingen tussen SANCO-, WICU- en Cuprotherm-
producenten (zie delen 6 en 7) gaat vooraf aan de presentatie van de regelingen tussen 
de grotere groep deelnemers (zie delen 8 en 9)).

(110) De beschreven gedragingen van de ruimere groep deelnemers op Europees niveau zijn
beter te begrijpen tegen de achtergrond van de activiteiten van de SANCO-club. Er is 
een zeker parallellisme wat de organisatie en de inhoud van de regelingen betreft. Wat 
de discussies over de prijzen en kortingen aangaat, zijn de SANCO-producenten als 
één groep binnen de ruimere groep behandeld.

(111) De occasionele contacten op Europees niveau gaan weliswaar terug tot 1987, doch de
Europese producenten van koperen leidingbuizen kwamen pas in september 1989 in 
georganiseerde vorm bijeen, met deelneming van de meerderheid van de grote 
Europese producenten. De kerngroep van deelnemers (BCZ, KME(-groep), Wieland, 
OTK, IMI en, gedurende een beperkte periode, Mueller) hadden voortdurend 
contacten vanaf september 1989 tot en met de inspecties die de Commissie eind 
maart 2001 uitvoerde. Bij Buntmetall, Halcor en HME daarentegen was de deelname 
slechts tijdelijk.

5.4. Vergaderingen van de brancheorganisaties

(112) Concurrenten die bij de hierna beschreven regelingen waren betrokken, kwamen 
geregeld bijeen naar aanleiding van diverse vergaderingen van brancheorganisaties 
zoals de IWCC-, ECI- en ECPPC- vergaderingen. De partijen zijn het er over eens dat 
mededingingverstorende praktijken niet in verband met de vergaderingen van de 
brancheorganisaties zelf plaatsvonden104. De Commissie beschikt niet over 
bewijsmateriaal dat de vergaderingen van de brancheorganisaties als vehikel voor 
mededingingverstorende praktijken zouden zijn gebruikt. Vaak werden vergaderingen 
echter op ad-hocbasis georganiseerd105, mogelijk naar aanleiding van officiële 
gebeurtenissen106. Kennelijk werd in dergelijke gevallen op die vergaderingen 
gevoelige informatie uitgewisseld en besproken107.

6. VERGADERINGEN VAN SANCO-PRODUCENTEN EN PRODUCENTEN VAN WICU- EN 

CUPROTHERM-KOPEREN LEIDINGBUIZEN EN CONTACTEN TUSSEN CONCURRENTEN

(113) Voorzover voor SANCO-koperen leidingbuizen de hierna beschreven vergaderingen 
en andere contacten tussen concurrenten verder gingen dan relaties inzake licenties 
voor de overdracht van technologie en handelsmerken, namen doorgaans alle 
SANCO-producenten (KME-groep, BCZ (tot rond medio 1995) en Wieland) eraan 
deel.

(114) Wat WICU en Cuprotherm koperen leidingbuizen met kunststof mantel betreft, waren 
bij de contacten die verder gingen dan relaties inzake licenties voor de overdracht van 

  
104 Zie dossier blz. 23550, 32700, 32703; in verband met statistische gegevens over de IWCC, zie 

dossier 16858-16965.
105 Zie dossier blz. 32541, 32722.
106 Zie dossier blz. 32722.
107 Zie dossier blz. 0357, 0358, 0394-0400, 0367-0369, 15951, 15952, 32700, 32701, 32703, 32706; zie 

ook dossier blz. 32541, 22875.
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technologie en handelsmerken, slechts twee WICU-producenten (KME en Wieland) 
en de Cuprotherm-producenten (KME groep en Wieland) betrokken.

6.1. De SANCO-organisatie en de licentieovereenkomsten voor de overdracht van 
SANCO-technologie

(115) De "SANCO-organisatie" (hierna: "de SANCO-club"108) werd opgericht, ofwel in het 
kader van de oprichting en licentieverlening van het SANCO-handelsmerk 
rond 1981109, of enige tijd nadien in de jaren 1980110. De SANCO-club was niet als 
vereniging georganiseerd, maar zij had een "secretariaat" voor het verzamelen van 
informatie, dat - althans sinds 1988 - door KM(E) werd verzorgd111.

(116) SANCO is het handelsmerk voor koperen leidingbuizen die worden geproduceerd 
volgens een specifiek technisch procédé waarop in 1980 door de Usines à Cuivre et à 
Zinc (hierna: "UCZ") een octrooi werd genomen (hierna: "het SANCO-octrooi")112. 
De technologie werd ontwikkeld om een corrosiebestendige leidingbuis van
topkwaliteit te produceren. UCZ (en haar voorganger BCZ113) was eigenaar van het 
oorspronkelijke octrooi voor het productieprocédé tot het op 7 februari 2000
verviel114; voor een aantal Europese landen was zij evenwel niet de eigenaar van het 
SANCO-handelsmerk. Het handelsmerk was, voorzover het geen eigendom van UCZ 
was, eigendom van haar Duitse concurrent KME die in eigen naam voor SANCO een 
octrooiaanvrage had ingediend en octrooi had gekregen in Duitsland 
(vanaf 14 januari 1981) en in een aantal andere Europese landen115. Nadien nam 
KM(E) een octrooi op een aantal verbeteringen/ontwikkelingen van het 
oorspronkelijke SANCO-octrooi116. UCZ en KM(E) hadden wederkerige licenties op 
elkaars octrooien en handelsmerken. Voor hun respectieve licenties behoefden zij 
elkaar geen royalty's te betalen117.

(117) In 1987 heeft BCZ bepaalde activa van UCZ verworven. Terzelfdertijd was UCZ 
verwikkeld in een faillissementsprocedure. Tot de overgenomen activa behoorde ook 
het SANCO-octrooi. Aangezien BCZ niet de rechtsopvolger van UCZ was, was zij 
niet de wettelijke eigenaar van UCZ's SANCO-handelsmerklicentie. Zodoende diende 

  
108 Zie dossier blz. 23550, alsmede blz. 29656 en overweging (256)).
109 Zie dossier blz. 29656, 32052. Volgens KME kwam het SANCO-handelsmerk in 1981 tot stand.
110 Zie de verklaringen van KME in het dossier blz. 32052, alsmede de verklaring van Outokumpu, dossier 

blz. 23551.
111 Zie dossier blz. 29673. UCZ verzorgde, vóór haar faillissement, het secretariaat.
112 Zie dossier blz. 32299.
113 Zie dossier blz. 24631.
114 Zie dossier blz. 32298.
115 Zie dossier blz. 32300 en 24631. KME verklaarde dat zij ook eigenaar is van het internationale 

SANCO®-handelsmerk (sinds 24 juli 1981) en van het Europese SANCO®-handelsmerk 
(sinds 1.4.1996); zie dossier blz. 24631, alsmede het overzicht, dossier blz. 24661. Volgens de 
licentieovereenkomst is KME "de eigenaar van het handelsmerk SANCO® dat is geregistreerd en 
beschermd in de landen van de EG en diverse andere landen"; zie dossier blz. 32379 en 24376. Zie ook 
de handelsmerklicentieovereenkomst tussen KME en Wieland waarin KME de houder van de 
handelsmerkrechten wordt genoemd voor bijvoorbeeld de volgende geografische regio's en Europese 
landen: Duitsland, Europa, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Polen 
en Zweden.

116 Zie dossier blz. 24631; deze octrooien lopen af tussen 2008 en 2014.
117 Zie dossier blz. 29656, 32052, 32299, 32300.
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BCZ opnieuw met KM te onderhandelen over bepaalde aspecten van het gezamenlijke 
gebruik van het SANCO-handelsmerk (dat eigendom van KM(E) was)118.

(118) Naast KM(E) en BCZ waren ook Wieland (licentienemer sinds 1981), EM/LMI 
(licentienemer sinds 1983) en TMX (licentienemer sinds 1981) lid van de SANCO-
club119. Wieland, EM/LMI en TMX moesten aan KM(E)en BCZ royalty's betalen. 
Royalty's werden berekend op basis van het afgezette volume120. Voor de berekening 
van de royalty's moesten de licentienemers Wieland, EM en TMX dan ook op 
maandbasis informatie over hun verkoopvolumes verstrekken aan de licentiegevers 
KM(E) en BCZ121. Ook al is een aantal van de octrooilicentieovereenkomsten 
verstreken, toch zijn de handelsmerklicentieovereenkomsten, deels na verlenging, nog 
steeds van kracht122.

(119) [Samenvatting van de Marketing strategie van SANCO-handelsmerk] ]123 124 125. 
126

(120) SANCO-buizen worden verkocht in de meeste EU-lidstaten, in Zwitserland en 
Noorwegen, en zij hebben een aanzienlijke marktpositie in Duitsland, België, 
Frankrijk en Nederland.

6.2. WICU- en Cuprotherm-samenwerking in het kader van de WICU- en 
Cuprotherm-licentieovereenkomsten voor technologieoverdracht

(121) De WICU-octrooien en het WICU-handelsmerk(“WICU”) zijn eigendom van KM(E). 
Wieland was een octrooi- en handelsmerklicentienemer vanaf 19 april 1979 , en 
UCZ/BCZ was een licentiehouder van 16 oktober 1980 tot en 
met 31 december 1998127. KM(E) is sinds 21 januari 1985 een licentienemer geweest
voor het Cuprotherm-octrooi en –handelsmerk( “Cuprotherm”)128. WICU-buizen 
worden in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk gedistribueerd en 
Cuprotherm-buizen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland129.

  
118 Zie dossier blz. 32299-32303.
119 Zie dossier blz. 29656, 32052. Zie voor de licentieovereenkomsten dossier blz. 24633.
120 Zie b.v. artikel 3, lid 1.2, van de "Patent License and Know-how Agreement (SANCO)" van 1990, die 

was gehecht aan de brief d.d. 18 december 1990 van KME aan Outokumpu, waarin KME aan 
Outokumpu voorstelde om bij de SANCO-club aan te sluiten; zie dossier blz. 24019, 24030, 24031. 
In 1992 werden de vergoedingen als volgt opgetrokken: initiële betaling 100 000 ECU; minimum 
jaarroyalty van 81 000 ECU; en 22,70 ECU/ton tot 5 000 ton/jaar, 14,60 ECU/ton tot 7 000 ton/jaar, 
en 9,70 ECU/ton voor meer dan 7 000 ton/jaar; zie dossier blz. 24054.

121 Zie overweging (141).
122 Zie dossier blz. 24633.
123 […]
124 […]
125 […]
126 […]
127 Zie dossier blz. 24633 en 24634.
128 Zie dossier blz. 24634.
129 Zie dossier blz. 25388, 29656, 29657.



NL 34 NL

6.3. Deelnemers aan de afspraken voor SANCO-producenten en aan de afspraken 
voor WICU- en Cuprotherm-producenten

(122) Tot medio 1995 kwamen SANCO-producenten onder wie BCZ, KM(E) (EM en TMX) 
en Wieland, bijeen of hadden zij contacten in het kader van de SANCO-club130.

(123) Na 1995 werden de vergaderingen en contacten alleen tussen de KME-groep en 
Wieland voortgezet, met uitzondering van één vergadering op 21 juni 1999 waaraan 
ook BCZ deelnam131.

(124) KM(E) en Wieland hadden voortdurend contact en hielden ook een aantal bilaterale 
vergaderingen betreffende SANCO-koperen leidingbuizen, WICU®- en 
Cuprotherm®-buizen132. Wat WICU®- en Cuprotherm®-buizen betreft, vingen de 
contacten minstens in 1991 aan.

6.4. Afspraken waarbij (tenminste) de SANCO-producenten (BCZ, KME, EM, 
TMX en Wieland) waren betrokken

(125) Hoewel de SANCO-regelingen die verder gingen dan de loutere licentierelaties tussen 
de SANCO-producenten, mogelijk al vóór 1987133bestonden, toch is afdoende 
bewijsmateriaal voor het bestaan ervan pas voorhanden voor de periode na 
juni 1988134.

(126) De algemene beschrijving die volgt (overwegingen (128)-(128)) heeft uitsluitend 
betrekking op de periode vanaf 1988 tot minstens medio 1994, mogelijk zelfs tot 
medio 1995. Bewezen is dat de samenwerking zoals deze hierna wordt beschreven 
(overwegingen (128) - (149)), plaatsvond tussen en met de betrokkenheid van 
SANCO-producenten, tot minstens medio 1994. De beschrijving van de regelingen 
door een persoon die voordien een leidinggevende functie in de sector koperen 
leidingbuizen had - en die door BCZ werd bevestigd en door KME bestreden - stemt 
nagenoeg volledig overeen met de beschrijving van de ruimere Europese regelingen 
van KME (zie overwegingen ((203)-(203)-) en van Wieland (zie overweging (210)). 
Omdat de herinneringen op dit punt uiteenlopen, kon niet worden aangetoond of de 
samenwerking zoals die in de overwegingen (128)–(149) wordt beschreven in 
overwegingen , deel uitmaakte van de SANCO-club en enkel plaatsvond tussen 
SANCO-producenten onderling, dan wel of zij ook andere Europese producenten 
omvatte (en dus als onderdeel van de ruimere Europese regelingen zou moeten worden 
beschouwd).

(127) In de periode nà 1995 waren alle SANCO-producenten nog steeds bij de uitwisseling 
van volume-informatie betrokken, maar was de samenwerking tussen SANCO-

  
130 Zie dossier blz. 29676, 29677, 33419; 33431, 33432.
131 Zie ook de in overweging (310) beschreven vergadering, toen Boliden met KME bijeenkwam om 

correcte volumecijfers mee te delen.
132 Zie dossier blz. 9706 (interne memo's van Wieland, waarin Wieland de "equal product" (of één-merk-) 

strategie voor SANCO- en Cuprotherm-buizen bespreekt. Een uitzondering wordt gemaakt voor de 
Oostenrijkse markt); zie ook dossier blz. 9708. Zie voorts de toelichting van KME in 
overwegingen (151) tot en met (153).

133 Zie dossier blz. 29664, 29665.
134 Zie dossier blz. 33418-33433, 33423.
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producenten veel minder intensief, in hoofdzaak enkel op bilateraal niveau tussen 
KME en Wieland, en vooral met betrekking tot Duitsland. De omvang van deze 
samenwerking wordt hierna beschreven (overwegingen (151) – (153)).

6.4.1. Afspraken waarbij SANCO-producenten betrokken waren tussen juni 1988 en 
medio 1994, mogelijk zelfs tot medio 1995

(128) Regelingen tot medio 1994, mogelijk zelfs tot 1995, betroffen minstens België, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Zwitserland, en mogelijk ook andere 
landen135. Minstens tot 1995 werd het afdwingen van de hierna beschreven 
overeenkomst gefacilieerd door de segmentering van nationale markten als gevolg van 
certificeringsvereisten136.

(129) In deze periode werden prijs-, korting- en volumeafspraken steeds mondeling 
gemaakt, op vergaderingen of telefonisch137. Nadat de instructies waren doorgegeven, 
werden de schriftelijke aantekeningen vernietigd138. Wanneer iemand aantekeningen 
naar een van de deelnemers zond, werd deze persoon telefonisch eraan herinnerd dat 
hij het document moest vernietigen139.

6.4.1.1. Overeenkomen van streefprijzen en kortingpercentages

(130) De producenten van SANCO koperen leidingbuizen coördineerden en maakten 
afspraken over prijslijsten, verhogingen en verlagingen van prijslijnen en een 
kortingregeling. Prijzen waren niet op de eigen berekeningen van iedere producent
gebaseerd140.

(131) De geïndexeerde prijslijsten (met inbegrip van prijslijnen) werden op voorstel van de 
desbetreffende marktleider overeengekomen141. De marktleider (b.v. KM(E) voor 
Duitsland of BCZ voor België) publiceerde de nationale SANCO-referentieprijslijst 
die (informeel) voor alle SANCO-producenten van toepassing was, ook al had iedere 
producent formeel zijn eigen prijslijst142. KM(E) publiceerde de geïndexeerde prijslijst 
die voor Duitsland als referentie dienst deed, BCZ die voor België en TMX die voor 
Frankrijk143. De SANCO-producenten stelden op verschillende niveaus prijzen vast 
voor de verschillende landen144.

(132) De SANCO-producenten ontwikkelden een zeer ingewikkeld systeem van 
gezamenlijke prijsverhoging op basis van dergelijke geïndexeerde prijslijsten.

  
135 Zie dossier blz. 33427, 33428, maar ook blz. 29662, punten 31-43 van het antwoord van KME 

van 7 november 2003.
136 Zie dossier blz. 29661.
137 Zie dossier blz. 29659, 29669, 29671, alsmede blz. 33421.
138 Zie dossier blz. 29671.
139 Zie dossier blz. 29671.
140 Zie dossier blz. 29658, 29659.
141 Zie dossier blz. 33422.
142 Zie dossier blz. 29657-29659, 29664, 29690, 33422.
143 Zie dossier blz. 29657, 29664.
144 Zie dossier blz. 29664, 29669. 
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(133) De prijzen werden op basis van de koperprijs op de London Metal Exchange 
geïndexeerd145. Voor verscheidene landen werden andere indexcijfers gebruikt om te 
verhullen dat de SANCO-producenten de prijslijsten onderling coördineerden voor 
verschillende lidstaten146.

(134) Wat Duitsland betreft, was KM(E) de prijsleider die besliste de index aan te passen. 
KM(E) informeerde de overige SANCO-producenten - meestal via een telefonische 
conferentie - dat de index zou worden aangepast147. De voorstellen tot
prijsaanpassingen, met name voor andere nationale markten, kwamen van de nationale 
producenten148.

(135) Op regelmatig gehouden vergaderingen legden SANCO-producenten de kortingen 
voor afnemersgroepen vast, afhankelijk van de afgezette hoeveelheden149. De 
SANCO-producenten stelden voor elk van deze afnemersgroepen drie groepen 
producenten van koperen leidingbuizen vast: lokale SANCO-producenten, SANCO-
importeurs en niet-SANCO-producenten; deze moesten elk verschillende 
kortingtarieven toepassen. De plaatselijke SANCO-producenten kenden de laagste 
kortingen toe. De SANCO-importeurs pasten meestal een extra korting tot 2% toe. De 
korting voor niet-SANCO-producenten werd vastgesteld onder het niveau van die voor 
SANCO-importeurs. Er kon evenwel niet worden uitgemaakt of de SANCO-
producenten de korting voor de niet-SANCO-producenten voorstelden150. De
kortingregelingen bleven meestal gelijk, terwijl de prijslijnen vaak veranderden.

(136) Volgens de overeenkomsten zetten SANCO-producenten hun koperen leidingbuizen af 
op basis van identieke prijslijsten en een gecoördineerde kortingregeling. Zij 
synchroniseerden de aanpassing van prijslijnen151.

6.4.1.2. Toewijzing van volumes en marktaandelen

(137) De SANCO-producenten wezen een deel van de respectieve geraamde nationale vraag 
toe aan elke SANCO-producent152. Op bepaalde markten legden zij voor elke 
distributeur "uiterst precieze hoeveelheden" voor de verkoop vast. Zodoende werden 
afnemers toegewezen (zoals distributeurs in bijvoorbeeld Nederland). Bij de 
toewijzing van afnemers (distributeurs) werd de vraag van bepaalde afnemers 
gereserveerd voor één producent of verdeeld over verscheidene producenten. Zo werd 
in Nederland bijvoorbeeld BCZ verplicht de Nederlandse onderneming ROBA als 
distributeur voor SANCO-producten in Nederland te behouden. ROBA was bij deze 
regeling betrokken153. Mogelijk waren ook ander Europese producenten zoals HME 
bij deze afspraken betrokken.

  
145 Zie dossier blz. 29658, 29659, 29689 en 29690.
146 Zie dossier blz. 29665.
147 Zie dossier blz. 29659, 29665, 33422.
148 Zie dossier blz. 33423.
149 Zie dossier blz. 29659, 33420.
150 Zie b.v. overweging (169).
151 Zie dossier blz. 29690, 33420-33422.
152 Zie b.v. dossier blz. 29671, 29672 en 29675.
153 Zie dossier blz. 29657-29659, 29672, 29692, 33420. De toewijzing van afnemers omvatte ook 

overeenkomsten over de toe te kennen kortingen.
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(138) De toewijzing van volumes werd op Europees niveau regelmatig gecoördineerd met 
niet-SANCO-producenten154. De SANCO-producenten die niet deelnamen, werden 
ingelicht over de uitkomsten van de vergaderingen met de niet-SANCO-
producenten155.

6.4.1.3. Toezicht

(139) Aanvankelijk - tot de toetreding van BCZ rond 1990 - kwamen de SANCO-
producenten zeer frequent bijeen om daadwerkelijk toezicht te houden op de 
regelingen. Wat met name de vergaderingen in Zürich betreft, kunnen daar ook andere 
Europese producenten bij betrokken zijn geweest en daarom zouden zij als onderdeel 
van de ruimere Europese regelingen moeten worden beschouwd. Nà 1990 vonden deze 
vergaderingen minder vaak, maar op geregelde tijdstippen plaats156.

(140) Dit toezicht was op vier factoren gebaseerd: i) het rapporteren van verkoopcijfers aan 
het SANCO-"secretariaat"; ii) een controle op de opgegeven verkoopcijfers via 
statische gegevens over de import; iii) de berekening van de royalty's, 
en iv) advertentievergoedingen.

(141) Allereerst deelden SANCO-producenten (met inbegrip van de licentiegevers) hun 
cijfers over productie- en verkoophoeveelheden vaak op maandbasis aan het 
secretariaat mee. Deze cijfers werden verzameld en circuleerden bij de leden van de 
SANCO-club157. Ten tweede maakten - tot het begin van de jaren 1990 - statistische 
gegevens over de invoer de controle op verkoopcijfers mogelijk, omdat zij een 
betrouwbare bron waren voor gegevens over productievolumes, zeker voor landen als 
België, waar er maar één nationale producent (BCZ) bestond158. BCZ deelt nog steeds 
cijfers aan INTRASTAT mee159. Ten derde werden de royalty's voor de SANCO-
octrooi- en handelsmerklicentie op basis van het productievolume berekend160. Ten 
slotte deelden leden van de SANCO-club de kosten voor SANCO-reclamecampagnes 
en aanverwante activiteiten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië. Reclame-
uitgaven werden verdeeld over de SANCO-producenten op basis van de in de 
betrokken lidstaat afgezette tonnage161.

(142) Voor WICU- en Cuprotherm-licentienemers bestaan gelijksoortige overeenkomsten 
voor de berekening van royalty's en het delen van gemeenschappelijke 
advertentiekosten162.

  
154 Zie dossier blz. 29660.
155 Zie dossier blz. 29660.
156 Zie dossier blz. 29667-29669, 29676, 33424. Zwitserland werd als locatie gekozen om de 

vergaderingen verborgen te houden en het risico op ontdekking te beperken.
157 Zie dossier blz. 29673 en 29674.
158 Zie dossier blz. 29669, 29673 en 29674. Voor voorbeelden van statistische gegevens over export/import 

en gegevens die in een dergelijke context door Wieland werden verstrekt, zie dossier blz. 7586-7590.
159 Zie dossier blz. 32307, 32429-32431.
160 Royalty's omvatten een minimum licentiejaarvergoeding. Zie noot 121 en dossier blz. 29656, 

24634-24248.
161 Zie dossier blz. 29656, 29663, 29664, 29689, 32301, 32304.
162 Zie dossier blz. 24637-24639.
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(143) Doordat verslag werd uitgebracht over cijfers voor verkoopvolumes tijdens 
vergaderingen of in het kader van de licentie- en reclameovereenkomsten, was 
controle op de verkoopvolumes mogelijk. Volgens de SANCO-
licentieovereenkomsten verkochten SANCO-producenten in beginsel gewone koperen 
leidingbuizen uitsluitend onder het SANCO-merk163, evenals WICU- en Cuprotherm-
producenten hun type leidingbuizen onder de respectieve merknaam verkochten.

(144) Ten minste tot en met 1995 werd het toezicht gefacilieerd door nationale 
certificeringsprocedures. Koperen leidingbuizen moesten in elke lidstaat worden 
gecertificeerd. Iedere lidstaat had zijn eigen keurmerk. Certificeringsorganisaties, 
zoals bijvoorbeeld de Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW), verboden – ten minste tot 1995 - aan producenten om verschillende 
nationale keurmerken op hun leidingbuizen te vermelden164. Deze segmentering van 
de nationale markten resulteerde in verschillende prijsniveaus in verschillende 
lidstaten. Tussen de verschillende lidstaten waren de marges soms tot tweemaal zo 
hoog voor dezelfde koperen leidingbuis165.

(145) Wanneer een van de SANCO-leden zich niet aan de overeengekomen hoeveelheden
hield, dan probeerden de producenten de verschillende standpunten te verzoenen. 
Concessies in verband met door SANCO-producenten afgezette hoeveelheden werden 
gemaakt om het prijspeil en de winstmarges in stand te houden166.

(146) Telkens wanneer een deelnemer een aanbod deed aan de afnemer die aan een andere 
producent was toegewezen, en/of de overeengekomen kortingregeling niet naleefde, 
werd hij onmiddellijk opgebeld en om uitleg verzocht167.

6.4.2. Verhouding tussen SANCO- en niet-SANCO-producenten

(147) Voorzover vergaderingen van de SANCO-producenten deel uitmaakten van de 
ruimere Europese regelingen, waren alle SANCO-producenten ook bij deze ruimere 
regelingen betrokken. Voorts werden SANCO-producenten op het ruimere Europese 
niveau als één groep behandeld. 

(148) "Buitenstaanders" zoals OTK beschouwden de SANCO-producenten als een "inner 
circle" met hechtere samenwerking168. KM(E) benaderde OTK tweemaal in 1990 en 
in 1992 om zich aan te aansluiten bij de SANCO-regelingen, maar OTK ging daarop
niet in169. Ook IMI werd benaderd.

6.5. Regelingen en discussies tussen KME en Wieland betreffende WICU- en 
Cuprotherm-buizen

(149) De WICU- en Cuprotherm-producenten KME (doch zonder EM en TMX) en Wieland 
hadden concurrentieverstorende contacten, waarbij het onder meer ging om een 

  
163 Zie, ook voor uitzonderingen, overwegingen Error! Reference source not found., (158) en (360).
164 Zie dossier blz. 29670.
165 Zie dossier blz. 29669.
166 Zie dossier blz. 29669, 29674.
167 Zie dossier blz. 29671, 29672.
168 Zie dossier blz. 23994.
169 Zie dossier blz. 23994, 24019, 24023, 24044-24055.
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uitwisseling van gevoelige informatie en de coördinatie van volumes en prijzen voor 
met kunststof beklede koperen leidingbuizen, met name wat Duitsland betreft. KME 
deelde een economische studie mee die de bevindingen van de Commissie bevestigde; 
de uitkomsten van deze studie werden ook op de hoorzitting gepresenteerd. Uit deze 
studie bleek dat "door KME AG voor WICU- en Cuprotherm-buizen berekende 
prijzen stegen als gevolg van hun contacten met concurrenten"170. Wieland heeft haar 
betrokkenheid in deze regelingen niet betwist noch heeft zij de bevindingen van de 
door KME ingediende studie weersproken171.

7. VERGADERINGEN EN ANDERE CONTACTEN VAN DE SANCO-PRODUCENTEN IN 

CHRONOLOGISCHE ORDE

(150) Bepaalde contacten tussen concurrenten vonden gedurende een bepaalde periode 
herhaaldelijk in dezelfde vorm plaats. In dergelijke gevallen is vaak hetzelfde soort 
bewijsmateriaal voorhanden voor een aantal verschillende data. Terwille van de 
helderheid wordt dergelijk bewijsmateriaal gepresenteerd op het eerste relevante 
tijdstip.

7.1. Ononderbroken contacten en informatie-uitwisseling bij SANCO-producenten 
tussen 1987 en 2000

7.1.1. Contacten, in het bijzonder tussen KME en Wieland

(151) Op basis van toelichtingen van KME heeft de Commissie vastgesteld dat Wieland en
KME met elkaar in contact stonden en dat minstens vanaf de late jaren tachtig tussen 
beide ondernemingen af en toe bilaterale contacten plaatsvonden in bijvoorbeeld 
Düsseldorf, Hanover, Stuttgart and Frankfurt. KME heeft bewijsmateriaal verstrekt in 
de vorm van reiskostendeclaraties voor ongeveer 25 vergaderingen waarvan de 
onderneming zich kon herinneren dat ze tussen januari 1992 en februari 2000 hadden 
plaatsgevonden. Op grond van wat medewerkers van KME zich herinnerden, is het 
vrij waarschijnlijk dat tijdens deze vergaderingen commercieel gevoelige informatie
werd uitgewisseld. BCZ herinnert zich ook dat het heeft deelgenomen aan een aantal 
vergaderingen172. "Talrijke besprekingen met WW vonden plaats op een ad-hocbasis
naar aanleiding van bijvoorbeeld fabrieksbezoeken of technische vergaderingen"173.

  
170 Zie dossier blz. 29680.
171 Zie punt 100 van het antwoord van Wieland van 7 november 2003 dat, overeenkomstig de door 

Wieland verstrekte mondelinge toelichting, niet mag worden begrepen als enigerlei betwisting van de 
feiten. Wieland verklaarde dat zij geen herinneringen heeft in verband met enige regelingen betreffende 
SANCO-, WICU- en Cuprotherm-buizen.

172 Volgens KME vonden vergaderingen plaats op volgende data: 1992: 8.1.92/9.1.92, 23.6.92, 7.8.92, 
23.11.92/26.11.92; 1993: 4.6.93, 1.9.93, 29.11.93/30.11.93, 8.12.93, 21.12.93; 1994: 12.4.94/15.4.94, 
21.9.94; 1995: 5.4.1995, 27.4.95, 29.11.1995; 1996: 24.1.96, 8.3.96, 3.4.96, 3.6.96, 16.10.96; 1997:
24.6.97, 27.6.97; 1999: 16.6.99, 22.9.99, 21.10.99, 18.11.99/19.11.99; 2000: 9.2.00/10.2.00. Zie dossier 
blz. 22522-22526 (samenvatting) en blz. 22527-22568 (reiskostendeclaraties en bewijsmateriaal). 
Boliden herinnerde zich volgende vergaderingen in verband met WICU of SANCO in 1996: 16.12.96; 
1997: 11.12.97; 1998: 29.7.98, 19.2.98, 24.2.98, 30.7.98; 1999: 9.3.99, 28.5.99, 21.6.99; 2000: 
12.12.00; 32304, 32305. Uit de reiskostendeclaraties van Wieland blijkt dat haar medewerkers 
deelnamen aan vergaderingen op volgende data: 1994: 25.5.94 (9460); 1996: 8.3.96, 26.3.96, 17.4.96, 
30.4.96, 5.6.96, 21.6.96, 21.8.96, 10.9.96, 26.9.96, 8.11.96, 19.12.96 (9293, 9294, 9454, 9453, 9524); 
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(152) Aan de vergaderingen werd onder meer deelgenomen door "hoofden van 
bedrijfseenheden, commerciële medewerkers, technici en marketeers"174. Op de 
vergaderingen werd meestal gesproken over "gebruikelijke commerciële 
aangelegenheden" in verband met de zakenrelaties tussen KME en Wieland, als 
licentiehouders van bepaalde technologie op het gebied van koperen leidingbuizen 
bespraken ze bijvoorbeeld "reclamecampagnes voor leidingbuizen, technische 
ontwikkelingen, milieuaspecten en regelgevingsvraagstukken"175. Anderzijds vonden 
op sommige vergaderingen ook besprekingen plaats over "prijzen, klanten en 
marktaandelen. Productie en capaciteit werden niet besproken. De besprekingen 
hadden hoofdzakelijk betrekking op de Duitse markt"176.

(153) Naast deze vergaderingen hebben KM(E) en Wieland af en toe informatie uitgewisseld 
over bepaalde klanten, meestal per telefoon "wanneer het noodzakelijk was om te 
overleggen over een (meestal belangrijke) klant"177.

7.1.2. Geïnstitutionaliseerde informatie-uitwisseling

(154) Uit het onderstaande bewijsmateriaal blijkt dat tussen de SANCO-producenten op 
regelmatige basis een bijzonder gedetailleerde en geïnstitutionaliseerde informatie-
uitwisseling plaatsvond. Minstens vanaf 1987 wisselden SANCO-producenten 
verkoopsstatistieken uit voor Duitsland, Italië, Nederland, België. Voor Frankrijk was 
dit minstens vanaf 1990 het geval:

Met betrekking tot SANCO-buizen: 

(155) Op 27 januari 2000 zond KME naar Wieland op dezelfde dag gedateerde SANCO-
statistieken (tabellen) met de volumes van koperen leidingbuizen178 die KM Europa 
Metal, Wieland, BCZ, TMX en Europa Metalli in Duitsland jaarlijks in de 
periode 1991-1998 en maandelijks in de periode januari-december 1999 hadden
verkocht179.

(156) In een handgeschreven kanttekening bij de tabel van 29 januari 2000 van een 
medewerker van Wieland wordt verwezen naar de mogelijke klachten van KME over 
de ontwikkeling van de verkoopscijfers van Wieland. Bijgevolg vonden er
besprekingen plaats tussen de SANCO-producenten over de uitgewisselde informatie 
met betrekking tot de verkoopvolumes180.

    

1997: 14.2.97, 17.2.97, 27.6.97 (9441, 9447); 1998: 19.2.98, 9.6.98 (9281, 9430, 9512); 1999: 15.3.99, 
21.6.99 (9268, 9361).

173 Zie dossier blz. 32055.
174 Zie dossier blz. 32055, 22522-22526 (samenvatting) en 22527-22568 (reiskostendeclaraties en 

bewijsmateriaal).
175 Zie dossier blz. 32054, 32055.
176 Zie dossier blz. 32055.
177 Zie dossier blz. 32055. Met betrekking tot verhogingen van de prijslijn door KME tussen 13.11.2000

en 9.4.2001, zie dossier blz. 31320-31337.
178 De producten werden uitgesplitst in "Stangen"/"Ringe" (staven/ringen). Boliden bevestigde dat 

dergelijke informatie werd uitgewisseld, zie dossier blz. 32340-32347, 32302-32304.
179 Zie dossier blz. 8467.
180 Zie dossier blz. 8467: "… falls von KME an unserer Absatzentwicklung herumgemäkelt wird!"
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(157) Volgens de instructies bij de tabel moesten de verkoopcijfers tegen de vijfde dag van 
elke maand door de SANCO-producenten worden verstrekt. In tegenstelling tot de 
meeste tabellen wordt BCZ in de tabel van 27 januari 2000 niet vermeld als een van de 
ontvangers van de tabel181.

  
181 Zie dossier blz. 8467.
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(158) Wieland beschikte over tabellen met SANCO-gegevens van de volgende landen en 
jaren:

- Duitsland: 1987182, 1988183, 1989184, 1990185, 1991186, 25.1.1994187,
24.1.1995188, 21.1.1997189, 26.1.1998190, 18.1.1999191, 20.4.2000192;

- Frankrijk:193 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.1.1997, 18.1.1999,
20.4.2000194;

- Italië: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995,
21.1.1997, 26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000195; sommige tabellen met 
betrekking tot Italië bevatten ook verkoopvolumes van niet-SANCO koperen 
leidingbuizen die door SANCO-producenten werden geproduceerd;

- België: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.1.1997,
26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000196;

  
182 Zie dossier blz. 8478.
183 Zie dossier blz. 8477 (gegevens met betrekking tot de jaren 1985-1987 en cijfers voor 

januari-december 1988). Boliden stond vermeld in de mailinglist van deze tabel. 
184 Zie dossier blz. 8476 (gegevens met betrekking tot de jaren 1986-1988 en cijfers voor 

januari-december 1989.) Boliden stond vermeld in de mailinglist van deze tabel.
185 Zie dossier blz. 8485 (gegevens met betrekking tot de jaren 1987-1989 en cijfers voor 

januari-december 1990). Boliden stond vermeld in de mailinglist van deze tabel.
186 Zie dossier blz. 8474 (gegevens met betrekking tot de jaren 1987-1990 en cijfers voor 

januari-december 1991). Boliden stond vermeld in de mailinglist van deze tabel.
187 Zie dossier blz. 8473 (gegevens met betrekking tot de jaren 1989-1992 en maandelijkse cijfers voor 

januari-december 1993). Boliden stond vermeld in de mailinglist van deze tabel.
188 Zie dossier blz. 8472 (gegevens met betrekking tot de jaren 1989-1993 en maandelijkse cijfers voor 

januari-december 1994). Boliden stond vermeld in de mailinglist van deze tabel.
189 Zie dossier blz. 8471 (gegevens met betrekking tot de jaren 1990-1995 en maandelijkse cijfers voor 

januari-december 1996).
190 Zie dossier blz. 8470 (gegevens met betrekking tot de jaren 1990-1996 en maandelijkse cijfers voor 

januari-december 1997).
191 Zie dossier blz. 8469 (gegevens met betrekking tot de jaren 1990-1997 en maandelijkse cijfers voor 

januari-december 1998).
192 Zie dossier blz. 8468 (gegevens met betrekking tot de jaren 1992-1999 en maandelijkse cijfers voor 

januari-maart 2000).
193 Niet uitgesplitst in "Stangen"/"Ringe" (staven/ringen). 
194 Zie dossier blz. 8479-8486 (gegevens met betrekking tot de jaren 1987-1999 en maandelijkse cijfers 

voor januari-december 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998 en voor januari-maart 2000). Boliden 
stond vermeld in de mailinglist van deze tabellen. 

195 Zie dossier blz. 8487-8510 (gegevens met betrekking tot de jaren 1984-1999 en maandelijkse cijfers 
voor januari-december 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 (alleen niet-SANCO), 1992, 1993, 1994, (alleen 
januari-augustus) 1996, 1997, 1998 en voor januari-maart 2000). Boliden stond vermeld in de 
mailinglist van de tabellen van 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 
26.1.98, 18.1.99, 20.4.2000. Boliden stond alleen vermeld in de tabellen met niet-SANCO cijfers 
voor 1989-1992.

196 Zie dossier blz. 8511-8521, ook uitgesplitst in "Stangen" en "Ringe" (gegevens met betrekking tot de 
jaren 1984-1999 en maandelijkse cijfers voor januari-december 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1996, 1997, 1998 en voor januari-maart 2000). Boliden stond vermeld in de mailinglist van de 
tabellen van 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.98, 
18.1.99, 20.4.2000.
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- Nederland: 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 25.01.1994, 24.1.1995, 21.1.1997,
26.1.1998, 18.1.1999, 20.4.2000197;

- Zwitserland: 23.2.2001198.

Met betrekking tot WICU-buizen:

(159) Bovendien was Wieland in het bezit van statistieken voor WICU koperen buizen met 
betrekking tot de jaren 1982-2000199 in Duitsland.200 Statistieken met betrekking tot 
Duitsland werden meestal uitgewisseld tussen KM(E) en Wieland. Volgens de bij de 
tabellen vermelde distributielijst ontving BCZ tussen 1986 and 1995 kopieën van de 
tabellen.201

(160) Wieland was ook in het bezit van WICU-tabellen die waren gedateerd 
op 14 april 2000 en waarin volumegegevens stonden vermeld 
voor 1990 (of 1991, 1992, 1993, 1997) tot maart 2000 voor de volgende landen: 
België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Nederland en Portugal202.

Met betrekking tot Cuprotherm-buizen:

(161) Volgens de distributielijst bij de statistieken wisselden Wieland en KM(E) 
vanaf 1988 tot maart 2000 gegevens uit met betrekking tot de bestelling en de verkoop 
van Cuprotherm-buizen203.

(162) Een medewerker van Wieland noteerde op een van de tabellen "waarom halen we 
geen 60% meer?"204 De cijfers uit de tabellen wijzen erop dat het marktaandeel van 
Wieland voor Cuprotherm-buizen iets lager dan 60% was.

7.2. Verdere gebeurtenissen tussen 1988 en 2001

7.2.1. Vergadering van 3 juni 1988

(163) Volgens de notities die in het bureau van een personeelslid van KME werden 
gevonden, vond op 3 juni 1988 een SANCO-vergadering plaats, waaraan ten minste 
KM en BCZ deelnamen. Tijdens de vergadering werden volumes besproken:

(164) BCZ "wenste" de volgende hoeveelheden: 2000 ton/jaar in België, 1800 ton/jaar in 
Frankrijk, 2400 ton/jaar in Spanje/Portugal en 3000 ton/jaar in het VK. In de notulen is 

  
197 Zie dossier blz. 8522-8533, (gegevens met betrekking tot de jaren 1987-1999 en maandelijkse cijfers 

voor januari-december 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 en voor januari-
maart 2000). Boliden stond vermeld in de mailinglist van de tabellen van 1989, 1990, 1991, 1992, 
25.1.1994, 24.1.1995, 21.9.1995, 21.1.1997, 26.1.98, 18.1.99, 20.4.2000.

198 Zie dossier blz. 7572; het betreft de periode 1992-1/2001. Met betrekking tot alle vermelde landen, zie 
ook dossier blz. 7567-7572 (SANCO).

199 Gegevens met betrekking tot de maanden van de jaren 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1996, 1997, 1998, 2000, alsook januari-maart 2000.

200 Zie dossier blz. 8534-8548.
201 In het bijzonder voor de jaren 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994 (26.1.) en1995 (24.1.).
202 Zie dossier blz. 8549-8555; 7573-7581 (WICU).
203 Gegevens met betrekking tot de laatste maandelijkse cijfers (vanaf 1996); zie dossier blz. 8556-8565.
204 Zie dossier blz. 8564.
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ook een samenvatting opgenomen van het door BCZ geplande productievolume voor 
Duitsland, Frankrijk, Nederland, het VK, België en Spanje/Portugal205.

7.2.2. Luik, 4 november 1988

(165) In notities van 4 november 1988 die in bovenvermeld bureau van het personeelslid van 
KM werden gevonden, wordt melding gemaakt van een vergadering tussen 
medewerkers van KM en BCZ in Luik. Volgens de notities had de "kanalisatie"-
strategie tot doel "de capaciteiten op te vullen" (stroomlijning van de productie) om 
vervolgens de volumes en de prijzen te controleren.

(166) De volgende onderwerpen werden besproken: kortingen voor de Duitse markt (27% 
middelgrote ondernemingen, "MO", 29% grote onderneming, "GO", 30-31% 
uitzonderingen, Herwig 35-37%, extra kortingen voor buitenlandse SANCO- en niet 
niet-SANCO producenten), klanten206 en de uitgave van een nieuwe prijslijst 
vanaf "15 november 1988".

(167) KM deelde mee dat zij "in het gemeenschappelijk prijsbelang" haar productie van 
SANCO-buizen voor Duitsland met vijf ploegen had teruggeschroefd.207 BCZ
bevestigde dat zij niet was geïnteresseerd in een verstoring van de markten.208 BCZ
stelde voor dat zij geen "WICU"-buizen aan Duitsland zou leveren en dat KM als 
tegenprestatie geen "WICU"-buizen aan België zou verkopen. BCZ zou WICU
produceren voor KM in België, terwijl KM hetzelfde zou moeten doen voor BCZ in 
Duitsland209.

(168) BCZ nam de SANCO-prijslijst '88 over, KM had de WICU-prijslijst '88 voorgesteld. 
Het "recht om Sidal te verkopen" werd vermeld (zie toelichtingen in overweging 36). 
Er werden gegevens uitgewisseld over de afzet van BCZ in Nederland en er werd een 
"open discussie" over de geplande cijfers gevoerd.210

7.2.3. Zürich, 24 november 1988

(169) Volgens notities die in het bureau van de bovenvermeld KM-medewerker werden 
gevonden, vond op 24 november 1988 in Zürich een vergadering plaats tussen KM 
en BCZ211, waarop mogelijk andere SANCO-producenten aanwezig waren212.

- Er vond een bespreking plaats van de kortingen voor de Duitse markt: 27% 
(MO), 29% (GO) en 30-31% ("uitzonderingen"). Buitenlandse SANCO kreeg 
een extra korting van 1-2% en niet-SANCO 2-3%. In de notities wordt 
verwezen naar een gesprek met Herwig om de korting tot 30% te beperken.

  
205 Zie dossier blz. 31059.
206 MHH, Foil Co, Schorendorf, Babcock, Metallhandel Neuss en HSM.
207 Zie dossier blz. 31055 "im gemeinsamen Preisinteresse".
208 Zie dossier blz. 31055.
209 Zie dossier blz. 31056.
210 Zie dossier blz. 31057.
211 De afkorting "de. M." staat blijkbaar voor een bestuurder van Boliden.
212 Zie dossier blz. 31053, 31054. Zie ook de notitie met een samenvatting van een voorbereidend 

telefoongesprek tussen Boliden en KME 31060.
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- Er werd gesteld dat BCZ maandelijks 1 miljoen DEM winst maakte. 
"Cijfergegevens werden uitgewisseld" met betrekking tot Nederland. 
Nederland was reeds in het verleden een belangrijke markt voor BCZ en de 
doelstelling was 200 ton/maand. Er vond een bespreking plaats over de 
kortingen voor België (TMX 64%, KM 53%, andere concurrenten 57%). BCZ 
verzocht om een marktaandeel in België van meer dan 39%, de doelstelling 
was 60%. BCZ zou de nieuwe prijslijst van SANCO uitgeven, en KM die van 
WICU. Er werd afgesproken dat op 29 en 30 november een bijeenkomst in 
Brussel zou plaatsvinden213.

7.2.4. Stuttgart, 26 november 1993

(170) Op 26 november 1993 kwamen KM, TMX en Wieland op verzoek van Wieland in 
Stuttgart bijeen om de tarifering in Frankrijk en Duitsland te bespreken. In Frankrijk 
lagen de prijzen van Wieland iets lager dan die van TMX. De deelnemers spraken af 
om de "verschillen" te verminderen. Wieland maakte melding van een aantal 
voorbeelden van "prijzen" die moesten worden onderzocht.214

7.2.5. Januari/februari 1994

(171) Er werd een vergadering tussen SANCO-producenten gepland voor 
januari/februari 1994215.

7.2.6. Düsseldorf, 26 september 1995

(172) In een memo maakte Wieland melding van een "vergadering van een werkgroep" 
"koperen buizen" die op 26 september 1995 in Düsseldorf plaatsvond216. Naast KME
nam ook MKM-Hettstedt deel aan de vergadering. Medewerkers van KME bespraken 
met Wieland de marktstrategieën voor 1996. Zij wezen erop dat het nog niet duidelijk 
was of de nadruk zou worden gelegd op de omvang van de verkoop of op 
prijsstabiliteit met het daaraan verbonden risico van een verdere daling van de 
omvang217. KME verklaarde ook dat haar capaciteit tot het einde van het jaar volledig 
zou worden benut218.

7.2.7. 5 maart 1997

(173) Uit een interne memo van Wieland van 5 maart 1997 blijkt dat tussen KME en 
Wieland afspraken zijn gemaakt over prijscoördinatie met betrekking tot prijslijnen en 
prijslijsten219.

  
213 Zie dossier blz. 31053, 31054.
214 Zie dossier blz. 31155.
215 Zie dossier blz. 31155.
216 Zie dossier blz. 9844-9846.
217 Zie dossier blz. 9845.
218 Zie dossier blz. 9846.
219 Zie Wieland memo van14 maart 1997, 8038, 8040.
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7.2.8. Frankfurt, 24 juni 1997

(174) Uit zijn agenda blijkt dat een medewerker van Wieland een vergadering had met 
vertegenwoordigers van KME in Frankfurt (Kempinski Hotel Gravenbruch, Salon 4) 
op 24 juni 1997220.

7.2.9. Frankfurt, 27 juni 1997

(175) Uit zijn agenda blijkt dat een medewerker van Wieland op 27 juni 1997 in Frankfurt 
(Airport Center, Airport-Club "Luxembourg", en/of in kamer "Zurich") een 
SANCO/WICU-vergadering had221.

7.2.10. Controle door KME, 26 augustus 1997

(176) Uit een interne notitie van KME van 26 augustus blijkt dat KME controleerde of 
Wieland zich hield aan de afgesproken prijslijnen. De vaststelling "Wieland 
ondergraaft de posities voor koper" geeft aan dat Wieland zich niet hield aan de 
prijslijn waarover beide ondernemingen een overeenkomst hadden bereikt. Voor KME 
was dit een "aanval" op een breed front222.

7.2.11. Rond 1997

(177) Wat WICU-buizen betreft, kwamen KME en Wieland rond 1997 overeen dat het 
marktaandeel van KME in negen markten 70% bedroeg en dat van Wieland 30%. 
Wieland stelde vast dat de terugval van de onderneming in Duitsland bovengemiddeld 
was. Als oplossing werd voorgesteld om activiteiten terug te schroeven op 
buitenlandse markten en op te drijven op de Duitse markt223.

7.2.12. Van 1998 tot 2000

(178) Uit de notities, notulen en tabellen die bij Wieland werden gevonden, blijkt dat er 
regelmatig "merk-vergaderingen" plaatsvonden tussen KME en Wieland. Dergelijke 
vergaderingen vonden minstens plaats op 9 juni 1998224, 21 en/of 22 oktober 1999225,
19 november 1999226, 22 december 1999227, 4 februari 2000228, meestal in Düsseldorf, 
maar ook op andere plaatsen. Medewerkers van KME en Wieland namen regelmatig 
deel aan deze vergaderingen.

  
220 Zie dossier blz. 7770 (agenda).
221 Zie dossier blz. 7770 (agenda).
222 Zie ook de rest van document 31140.
223 Zie dossier blz. 8534.
224 Zie dossier blz. 8602-8609.
225 Zie dossier blz. 8590-8600.
226 Zie dossier blz. 8571-8589.
227 Zie dossier blz. 8567, 8568.
228 Zie dossier blz. 8568-8570.
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(179) Tijdens de vergaderingen kwamen alle aspecten aan bod die verband houden met de
strategische commerciële informatie en aanpak, zoals bijvoorbeeld productstrategie, 
technische kwesties, concurrentie door kunststof buizen, licentie-overeenkomsten en 
betalingen, geplande investeringen, prijsstelling in het bijzonder voor SANCO-, 
WICU- en Cuprotherm koperen buizen en overeenkomsten tussen marktleiders229.

7.2.13. Amsterdam, 9 juni 1998

(180) Uit een memo van een medewerker van Wieland van 10 juni 1998 waarin melding 
wordt gemaakt van een vergadering met KME in Amsterdam op 9 juni 1998, blijkt dat 
in de eerste vijf maanden van 1998, de "extra winst" op de Duitse markt met 
gemiddeld 30 DEM, % kg was gestegen230. Tijdens deze periode boekte de KME
groep in Duitsland dus een extra winst van 3,9 miljoen DEM. Sinds juli 1997 nam de 
"extra winst" in Duitsland met ongeveer 70 DEM, % kg toe, waardoor "de extra winst 
zelfs aanzienlijk hoger is"231. Op grond van een berekening die uitging van 
"slechts 30 D[E]M 30, % kg", bedroeg de extra winst van Wieland 1,54 miljoen DEM.

(181) Volgens ramingen was de rentabiliteit, m.a.w. de "extra winst", in Frankrijk en het VK 
min of meer vergelijkbaar met die in Duitsland, terwijl deze enigszins lager was in 
Nederland en veel lager in Spanje (volgens Wieland moest er een achterstand worden 
weggewerkt)232. Uitgaande van de verbeterde prijzen werd geraamd dat HME op basis 
van 15 000 ton/jaar in 1998 een extra winst boekte van 11 miljoen DEM in 
vergelijking met 1997233.

7.2.14. 12 en 15 april 1999

(182) Volgens de handgeschreven notulen van 12 april 1999 die werden gevonden bij KME, 
bestond de commerciële samenwerking tussen KME en Wieland met betrekking tot 
WICU-buizen ten minste sinds 1979. In 1992 werd de WICU-overeenkomst uitgebreid 
tot andere geografische markten. KME maakte Wieland erop attent dat zij een "nieuwe 
club" konden vormen. Een aantal volumestatistieken met betrekking tot WICU- en 
SANCO-buizen werden uitgewisseld op 15 april 1999234.

7.2.15. Düsseldorf, 21 oktober 1999

(183) Uit de notulen van Wieland blijkt dat op 21 oktober 1999 in Düsseldorf een 
vergadering plaatsvond tussen KME en Wieland met buizen als agendapunt235. Beide 
ondernemingen bespraken hun "twee-merken" strategie en beslisten om het status-quo 
te behouden236.

  
229 Zie dossier blz. 8566-8609; er werd overeengekomen dat KME de marktleider zou zijn voor SANCO en 

WICU-buizen, Wieland voor Cuprotherm (CT-FBH), zie dossier blz. 8567.
230 Zie dossier blz. 8602.
231 Zie dossier blz. 8602.
232 Zie dossier blz. 8603.
233 Zie dossier blz. 8604.
234 Zie dossier blz. 6905.
235 Zie dossier blz. 6906-6913.
236 Zie dossier blz. 6909, 6910.
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(184) Uit de interne e-mails en notities van KME en haar briefwisseling met Wieland met 
betrekking tot de indirecte invoer van Wieland in Denemarken blijkt de aard van de 
WICU- en SANCO-licentieovereenkomsten.237 KME herinnert bijvoorbeeld Wieland 
eraan dat zij ervoor moet zorgen dat de licentiegever over de "nodige informatie" 
beschikt opdat hij beter toezicht kan houden op de marktontwikkelingen in 
afzonderlijke markten en indien nodig de markt kan controleren238.

7.2.16. Düsseldorf, 14 januari 2000

(185) Uit hun agenda's blijkt dat medewerkers van KME en Wieland elkaar 
op 14 januari 2000 in Düsseldorf (Arabella Airport Hotel, zaal "Gebrüder Wright") 
ontmoetten239.

7.2.17. Düsseldorf, 9 februari 2000

(186) Uit zijn agenda blijkt dat een medewerker van KME op 9 februari 2000 in Düsseldorf 
(Arabella Sheraton Airport Hotel, conferentiezaal "Gebrüder Wright") een ontmoeting 
had met vertegenwoordigers van Wieland240.

7.2.18. 28 april 2000

(187) Op 28 April 2000 schreef Wieland een interne notitie waarin werd medegedeeld dat zij
met KME het volgende was overeengekomen: einde 2001 zouden alle Supersan-
leveringen naar alle markten worden stopgezet, met uitzondering van Oostenrijk241.

7.2.19. Düsseldorf, 30 mei 2000

(188) Uit de notulen die bij KME werden gevonden, blijkt dat op 30 mei 2000 een 
vergadering tussen de "licentiepartners" in Düsseldorf plaatsvond. KME en Wieland
hebben deelgenomen aan deze vergadering. In de notulen wordt onder het hoofdje
"marktleiderschap" bevestigd dat "interne notities" werden uitgewisseld.242 Tijdens de 
vergadering kwamen ook de volgende kwesties aan de orde: timing voor een prijslijst
("wordt slechts geldig vanaf 29.5.", "doel +D[E)M 30,-"), informatiestroom,243 en de 
vergaderingen met betrekking tot de waterrichtlijn, in het bijzonder de 
"prijsdoelstellingen" en de "kortingstructuren"244.

  
237 Zie dossier blz. 31142, 31143-31154.
238 Zie dossier blz. 31143.
239 Zie dossier blz. 6587 (reiskostendeclaraties), 7751 (agenda).
240 Zie dossier blz. 6597 (reiskostendeclaraties).
241 Zie dossier blz. 7884.
242 Zie dossier blz. 6823.
243 De informatie werd verondersteld van Buntmetall, Mueller en Halcor naar Wieland en van Outokumpu, 

"MKM" en BCZ naar KME door te stromen.
244 Zie dossier blz. 6824.
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7.2.20. Düsseldorf, 21 juni 2000

(189) Uit zijn agenda blijkt dat een vertegenwoordiger van Wieland op 21 juni 2000 naar 
een "merkenbijeenkomst inzake buizen" in Düsseldorf ging (Lindner Airport Hotel, 
zaal "Landshut")245.

7.2.21. 4 september 2000 en 22 november 2000

(190) Uit de notulen die bij KME werden gevonden, blijkt dat "licentiegesprekken" 
plaatsvonden tussen KME, TMX en Wieland op 4 september 2000 en tussen KME en 
Wieland op 22 november 2000246.

- Tijdens het eerste "licentiegesprek" kwamen verscheidene commerciële 
aangelegenheden aan bod met betrekking tot de Duitse, Italiaanse, Franse en 
Spaanse markt zoals de invoering van de "half-harde" buis, merkstrategieën, 
prijsstelling voor WICU- en SANCO-buizen en volumestatistieken.247 Voor 
met kunststof beklede buizen met een plastic laag werd overeengekomen dat 
Wieland de richtprijs vaststelt en dat een prijsdaling in samenwerking met EM 
tot stand zou worden gebracht248.

- Op de vergadering van 22 november bespraken KME en Wieland 
hoofdzakelijk commerciële informatie met betrekking tot de "WICU"-buizen 
(de publicatie van een nieuwe prijslijst van KME op 15 december 2000,
kostenstructuren van KME en Wieland, maar ook de commerciële en 
merkenstrategie Buntmetall/KME met betrekking tot SANCO-buizen)249. Bij 
KME waren er voor Wieland contactpersonen voor de volgende 
aangelegenheden: technische kwesties, beheer van de verkoop, prijsstelling250.

7.2.22. 21 maart 2001

(191) Op 21 maart 2001 (08u50) zond een medewerker van KME een e-mail naar een andere 
medewerker, waarin het contact met Wieland werd bevestigd. Uit de e-mail blijkt dat 
Wieland en KME van plan waren om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot 
de prijzen voor WICU-buizen. Volgens de e-mail kon een overeenkomst voor "WICI-
flex voor Duitsland en Frankrijk" worden bereikt "op basis van de huidige 
marktvoorwaarden". KME stelde voor de prijsberekening voor Frankrijk die aan 
Wieland zou worden voorgesteld, te baseren op een door TMX berekende 
"gemiddelde verkoopprijs"251.

  
245 Zie dossier blz. 7747 (agenda).
246 Zie dossier blz. 32567-32576, 32580.
247 Zie voor specifieke gegevens dossier blz. 32567-32576.
248 Zie dossier blz. 32569.
249 Zie dossier blz. 32571, 32572, 32573.
250 Zie dossier blz. 32580 (e-mail).
251 Zie dossier blz. 32578.
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8. ONTWIKKELING, STRUCTUUR EN ONDERWERP VAN DE CONTACTEN TUSSEN 

CONCURRENTEN OP EUROPEES NIVEAU

(192) De structuur, organisatie en uitvoering van de bestreden gedragingen waren gebaseerd 
op de uitwisseling van gevoelige commerciële informatie, toewijzing van 
marktaandelen, toezicht op de verkoopvolumes, een marktleiderschapsregeling met 
een gemeenschappelijke beoordeling van de markten en prijscoördinatie (inclusief 
prijslijsten en de toepassing van prijslijnen en kortingen). De deelnemers probeerden 
de markt te stabiliseren door de marktaandelen van een (vorig) referentiejaar als basis 
te gebruiken voor het bepalen van een doel inzake toekomstige marktaandelen.

(193) Na een periode van slechts incidentele en veeleer niet-georganiseerde contacten vóór 
september 1989 – naast de hierboven beschreven SANCO-contacten – ontwikkelden 
de contacten op Europees niveau in de bedrijfstak van de koperen leidingbuizen zich 
in drie fasen (september 1989 tot ten minste juli 1994, juli 1994 tot juli 1997 en 
juli 1997 tot maart 2001).

(194) Naast bepaalde informatie met betrekking tot specifieke vergaderingen bezorgden 
Outokumpu, KME en Wieland in het bijzonder de Commissie een algemene 
beschrijving van de afspraken binnen de bedrijfstak van de koperen leidingbuizen voor 
de periode van 1987 tot 2001. Eerst zullen deze algemene beschrijvingen uitvoerig 
worden toegelicht, aangezien deze de gegevens aanvullen die betrekking hebben op 
specifieke vergaderingen. Voor de periode van 1987 tot juli 1997 zullen de 
verklaringen - als gevolg van verschillen met betrekking tot bepaalde details -
afzonderlijk worden beschreven. Mueller verschafte gedetailleerde gegevens over de 
inhoud van specifieke vergaderingen, waarin soms ook algemene informatie was 
opgenomen.

(195) In plaats van de inhoud van specifieke vergaderingen en contacten te beschrijven, 
hebben KME en Wieland algemene beschrijvingen verschaft van de inhoud en de 
organisatie van de vergaderingen en de contacten. Hun algemene beschrijvingen 
gelden dus voor elke vergadering die is opgenomen in de chronologie van de 
gebeurtenissen (afdeling 9 ) die door elk van beide werd beschreven.

8.1. De periode vóór september 1989

(196) Deze beschikking heeft geen betrekking op de eerste contacten tussen de concurrenten 
binnen de bedrijfstak van de koperen leidingbuizen, inclusief die welke plaatsvonden 
vóór september 1989, met uitzondering van de hierboven beschreven 
geïnstitutionaliseerde contacten van de SANCO-producenten (zie ook 
overweging (102)).

(197) Om een inzicht te krijgen in de context waarbinnen de contacten tussen concurrenten 
plaatsvonden en de wijze waarop de informatie-uitwisseling tot stand is gekomen die 
vanaf september 1989 op Europees niveau werd georganiseerd, zal het bewijsmateriaal 
met betrekking tot de eerste contacten tussen de concurrenten op Europees niveau die 
vóór deze periode plaatsvonden, hieronder beknopt worden beschreven. (afdeling 9.1).
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(198) Volgens OTK hadden de Europese fabrikanten van koperen leidingbuizen in de eerste 
periode van 1987 tot augustus 1989 sporadische, niet-georganiseerde contacten in
verband met verscheidene internationale vergaderingen252.

8.2. Contacten van september 1989 tot einde 1994

(199) De Commissie heeft vastgesteld – op grond van de toelichting die door OTK werd 
verstrekt (zie overwegingen (199)-(202)) - dat in september 1989 een georganiseerde 
en systematische uitwisseling van informatie (het zogenaamde "[…] rekenblad"253) 
was tot stand gekomen.254 De informatie werd verscheidene malen per jaar 
uitgewisseld. In het raam van deze samenwerking vonden zowel op topniveau
(directeuren of voorzitters uit de bedrijfstak van de koperen buizen) als op 
operationeel niveau (hoofdzakelijk marketingdirecteuren of soortgelijke functies)
vergaderingen plaats255.

(200) Met het oog op de stabilisatie van de marktaandelen kwamen de deelnemende 
ondernemingen meestal in oktober/november bijeen om de omvang van de markt in 
kwestie te bespreken en een overeenkomst te bereiken over de streefhoeveelheden256.
Jaarlijks werd een paar keer informatie in verband met marktaandelen en volumes 
uitgewisseld. Na deze uitwisselingen van informatie vonden er vergaderingen plaats, 
meestal op operationeel niveau257. Afwijkingen van de overeengekomen 
streefhoeveelheden leidden weliswaar tot heftige discussies, maar er werd geen 
sanctiemechanisme ingevoerd258.

(201) Tijdens de vergaderingen op operationeel niveau zijn op een bepaald ogenblik 
besprekingen over prijsniveaus van begonnen259. Marktleiders brachten de andere 
deelnemers op de hoogte van het prijsniveau op hun respectieve markt. Zij gaven een 
toelichting bij hun kortingenbeleid, dat door de deelnemers moest worden gevolgd. Er 
konden evenwel geen specifieke prijsovereenkomsten worden bereikt260.

(202) Vanaf ongeveer 1993 tot augustus augustus 1994 was de uitwisseling van informatie 
op basis van het "[…] rekenblad" onderbroken, blijkbaar omdat de cijfers niet 
betrouwbaar werden gevonden. IWCC-gegevens werden daarentegen gebruikt als 
basis voor de vergaderingen. Gegevens in verband met het verkoopvolume op elke 
belangrijke markt werden voorgelegd aan de marktleider, normaal gezien op een 
maandelijkse basis. Er werden tabellen van elke belangrijke markt, inclusief 
afzetprognoses, opgesteld (meestal door IMI). Tijdens vergaderingen die om de paar 
maanden plaatsvonden, werden de prognoses vergeleken met de bestaande volumes. 
Naar aanleiding van de officiële vergaderingen van het IWCC en het ECI vonden 

  
252 Zie dossier blz. 23550, 23551, 23994.
253 Zie overweging (238).
254 Zie dossier blz. 32700.
255 Zie dossier blz. 11763, 32700 en 23551, 23552.
256 Zie dossier blz. 32700.
257 Zie dossier blz. 32700, 31815-31817.
258 Zie dossier blz. 32700.
259 Zie dossier blz. 32700.
260 Zie dossier blz. 32700, alsook 29433. Met betrekking tot de uitwisseling van prijslijsten, zie 

bijvoorbeeld dossier blz. 0479-0505 (Spaanse prijslijsten van Outokumpu van 18/9/97-1/2000).
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in 1993 een aantal vergaderingen op top- en operationeel niveau plaats261. De 
marktleider was voorstander van een kortingenregeling (kortingen werden bepaald op 
basis van het merk en/of afkomst van de buis en op basis van klantencategorieën),
terwijl er geen specifieke overeenkomsten met betrekking tot de prijzen werden 
bereikt262.

(203) Volgens de verklaringen van de KME-groep (zie deze overweging en de 
overwegingen (204-(207)) vonden ten minste vanaf september 1989 tot 
juli 1994 besprekingen plaats tussen leveranciers van leidingbuizen263 met inbegrip 
van "een algemene uitwisseling van informatie over marktontwikkelingen en 
prijsstellingsschema's" ("Zürich" vergaderingen)264. Aanvankelijk stelde KME dat 
tussen "1990 en 4 december 1992" geen Zürich vergaderingen plaatsvonden. Hoewel 
het mogelijk is dat er geen vergaderingen in Zürich plaatsvonden, bleven op andere 
plaatsen contacten en vergaderingen tussen concurrenten plaatsvinden. In 1993 vonden 
ten minste twee vergaderingen plaats in Zürich en in 1994 ten minste drie. De 
vergaderingen hadden tot doel "i) de markt door ramingen van de vraag en het 
vastleggen van streefhoeveelheden transparanter te maken en ii) streefprijzen te 
bepalen".265 De volgende kwesties werden op de vergaderingen besproken: 
volumecijfers, streefprijzen en kortingen266.

(204) Met betrekking tot prijsafspraken kunnen drie belangrijke elementen voor het 
vaststellen van de prijzen worden onderscheiden: i) prijslijsten, ii) prijslijnen 
en iii) kortingen267.

(205) Prijslijsten werden meestal niet besproken tijdens de vergaderingen. Toch "publiceerde 
de respectieve nationale marktleider meestal eenmaal per jaar (in de herfst) prijslijsten. 
Voorafgaand aan de publicatie werd de prijslijst door de marktleider meestal 
toegezonden of medegedeeld aan sommige concurrenten met het verzoek hun prijzen 
aan te passen. De prijslijst was evenwel ook vrij beschikbaar op de markt 
(bijvoorbeeld van klanten). Binnen een of twee weken publiceerden de andere 
producenten dan meestal een soortgelijke prijslijst. […] Andere leveranciers werden 
verwacht hun prijzen aan te passen in het licht van de prijslijst van de marktleider"268.

(206) Ingeval een verschillende "prijslijn" werd toegepast als gevolg van een verandering 
van de koperprijs, "zou de marktleider zijn prijs verhogen of verlagen en zouden zijn 
concurrenten volgen. De andere concurrenten zouden vooraf per fax of telefoon op de 
hoogte worden gebracht van de prijsverandering en zouden vervolgens beslissen of ze 
hun prijzen op overeenkomstige wijze zouden laten dalen of stijgen. Het was de 
bedoeling om prijsveranderingen te harmoniseren, 'prijsoorlogen' te voorkomen en 
prijsveranderingen meer voorspelbaar en transparanter te maken voor de producenten." 

  
261 Zie dossier blz. 32700, 32701. Vergaderingen op operationeel niveau vonden soms plaats in samenhang 

met bijeenkomsten van het IWCC-comité voor koperen waterleidingbuizen.
262 Zie dossier blz. 32701.
263 Zie dossier blz. 32540, 32541. Afhankelijk van het ogenblik namen onder andere Wieland, Outokumpu, 

Boliden, HME, Desnoyers, IMI, Wednesbury, KME, Tréfimétaux en EM aan deze vergaderingen deel.
264 Zie dossier blz. 32540 en de correctie van de verklaring op blz. 32053.
265 Zie dossier blz. 32541.
266 Zie dossier blz. 32053, 32054; 32540-32542.
267 Zie dossier blz. 32541-32543.
268 Zie dossier blz. 32541, 32542.
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"Klanten die de prijsontwikkeling van leidingbuizen volgden aan de hand van de 
koperprijs op de LME [de London Metal Exchange] zouden in staat zijn geweest op 
basis van historische data prijsveranderingen te voorspellen. Om de prijsveranderingen 
minder transparant voor de klanten te maken, zou de marktleider daarom nu en dan 
afwijken van zijn prijslijnen"269.

(207) Met betrekking tot de kortingen "stelden de leveranciers richtsnoeren voor het niveau 
van de kortingen op om te voorkomen dat prijserosie optreedt als gevolg van grote 
kortingen. De fabrikanten van leidingbuizen op de respectieve nationale markten 
splitsten de klanten op basis van hun grootte op in drie of vier groepen. Over 
individuele klanten werd hierbij niet gesproken"270.

(208) Wieland bevestigde (zie de overwegingen (208)–(212)) dat regelmatige contacten 
tussen concurrenten, inclusief het bespreken van gevoelige informatie, ten minste 
in 1993 begonnen271. Terwijl KME, OTK, IMI, BCZ en Wieland van bij de aanvang 
op regelmatige basis deelnamen, waren gedurende bepaalde periodes ook Halcor, 
HME, Wednesbury en Desnoyers aanwezig op deze vergaderingen272. De 
vergaderingen vonden zowel op operationeel als op topniveau plaats.

(209) Uitnodigingen voor de vergaderingen op operationeel niveau werden georganiseerd 
volgens een beurtsysteem. De onderneming die als gastheer optrad, organiseerde de 
vergaderingen en was verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen. In de 
notulen wordt geen melding gemaakt van concurrentiebeperkende regelingen. De 
besprekingen hadden alleen betrekking op gewone koperen buizen273.

(210) De marktaandelen van het voorbije referentiejaar werden gebruikt als basis voor 
toekomstige volume-overeenkomsten. Sancties werden in overweging genomen, maar 
overeenstemming kon hierover niet worden bereikt274. De marktleider bracht verslag 
uit over de marktsituatie van koperen leidingbuizen en besprak deze met de 
deelnemers275. Er was een afspraak dat de marktleider verantwoordelijk was voor de 
prijslijsten en de respectieve toepasselijke prijslijn276. De ondernemingen bereikten 
overeenstemming over de kortingen. De overeengekomen kortingenregelingen werden 
verspreid277. Specifieke klanten werden niet besproken278. De gezamenlijke richtprijs 
was een verwerkingsmarge van 200 DEM (later: 100 EUR) voor een standaardbuis 
van 15 mm x 1 mm279.

  
269 Zie dossier blz. 32542 (inclusief voetnoot nr. 6).
270 Zie dossier blz. 32542.
271 Zie dossier blz. 22867.
272 Zie dossier blz. 22867, 22868, 22875.
273 Zie dossier blz. 22870.
274 Zie dossier blz. 22872.
275 Marktleiders waren KME (Duitsland), KME/Tréfimétaux (Frankrijk), Outokumpu (Spanje), IMI (het 

Verenigd Koninkrijk), HME (Nederland).
276 Zie dossier blz. 22872, 22873.
277 Zie dossier blz. 22873, 22874. De overeenkomsten voorzagen niet in bepaalde betalingsvoorwaarden en 

betalingen van bonussen.
278 Zie dossier blz. 22874.
279 Zie dossier blz. 22874.
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(211) Vergaderingen op topniveau vonden minder vaak plaats; soms werden deze 
georganiseerd naar aanleiding van internationale vergaderingen van de 
brancheorganisaties280. om toezicht te houden op de overeenkomsten die op 
operationeel niveau waren bereikt281. De belangrijkste aangelegenheid die tijdens de 
vergaderingen op topniveau aan de orde kwamen, waren marktaandelen (in het 
bijzonder het toezicht erop en de bespreking ervan) en algemene prijssituatie282. De 
notulen werden opgesteld op basis van een beurtsysteem283. Nu en dan bereidde 
Wieland grafieken voor met betrekking tot de prijsontwikkelingen in een bepaald 
geografisch gebied, die aan de deelnemers aan de vergadering werden overhandigd284.

(212) Een deelnemer aan de vergaderingen bevestigde dat tijdens de vergaderingen de 
volgende kwesties aan de orde kwamen: overleg over de volumes, continue 
prijscoördinatie door regelmatige aanpassing van de prijslijnen (meestal per telefoon) 
en afspraken over kortingen. De regelingen bleven ononderbroken gelden vanaf (ten 
minste) september 1989 tot ten minste einde 1994285.

(213) De kartelregelingen werden door een deelnemer aan de vergaderingen op topniveau 
tijdens de periode van 1988 tot medio 1995 als bijzonder doeltreffend omschreven.
Hoewel niet kon worden vastgesteld of de regelingen tijdens de hele periode en voor 
alle landen doeltreffend waren, heeft de deelnemer aan de vergaderingen op topniveau 
verklaard dat in het VK aanzienlijke prijsstijgingen tot stand waren gekomen. (zie ook 
overweging (277))286.

8.3. Periode van minder talrijke contacten van einde 1994 tot juli 1997

(214) Op grond van de toelichtingen van OTK (overweging (214)-(215)), heeft de 
Commissie vastgesteld dat vanaf einde 1994 – waarschijnlijk als gevolg van de forse 
groei in de bouwnijverheid in Duitsland die tot een toegenomen vraag leidde – "de 
samenwerking en uitwisseling van informatie minder intensief verliep"287 met minder 
contacten en uitwisselingen en geen vergaderingen in 1995288.

(215) In 1996 werden de contacten opnieuw intensiever als gevolg van de 
conjunctuurvertraging in Duitsland. De hausse in de bouwsector die onmiddellijk 
volgde op de Duitse hereniging, was in het midden van de jaren negentig afgezwakt. 

  
280 Zie dossier blz. 22875. Volgens een interne tabel van Wieland (zie dossier blz. 8633-8635), waren 

medewerkers van Wieland bijvoorbeeld aanwezig op volgende vergaderingen in 1992: 31.3/1.4/2.4 
IWCC-vergadering in Parijs, vergadering van ECPPC-stuurgroep voor koperen buizen en gesprekken 
tussen de vergaderingen (Z/H); 24.4 ECPPC-vergadering in Frankfurt (Z/H), 22.5 ECPPC-vergadering 
in Londen (Z/H); 12.8. vergadering over koperen buizen met Wieland in Düsseldorf (Z/H); 23.9. 
vergadering over koperen leidingbuizen in Frankfurt (Z/H, ZR/Mo), 29.10. IWCC-vergadering over 
koperen waterleidingbuizen in Zürich (Z/H), 3./4.12 vergadering over koperen leidingbuizen in 
Regensd. (Z/H).

281 Zie dossier blz. 22875.
282 Zie dossier blz. 22876.
283 Zie dossier blz. 22877.
284 Zie dossier blz. 22877, 22878.
285 Zie dossier blz. 33419, 33420, 33423, met betrekking tot de ononderbroken duur zie dossier blz. 33424.
286 Zie dossier blz. 33432, 33433.
287 Zie dossier blz. 32701.
288 Zie dossier blz. 23552, 23553.
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Er vonden een aantal vergaderingen plaats289, waarop de deelnemers probeerden een 
door KME voorgestelde samenwerkingsregeling tot stand te brengen op basis van de 
marktaandelen uit 1991290. De vergaderingen vonden plaats op twee niveaus. De 
bestuurders van de ondernemingen bespraken de algemene marktomstandigheden, de 
marketing managers het operationele niveau. De uitwisseling van informatie had 
betrekking op vijf lidstaten291.

8.4. De periode van juli 1997 tot maart 2001

(216) Van juli 1997 tot maart 2001 vonden er vergaderingen plaats tussen KME, IMI, OTK
en Wieland onder het voorwendsel dat ze de Europese drinkwaterrichtlijn bespraken 
(EDWR)292. Na eerst in juli 1997 te zijn benaderd en op uitnodiging van IMI, woonde 
Mueller de vergaderingen bij van oktober 1997 tot 1998 (samen aangeduid als: “groep
van vijf”)293. In een tweede fase, van augustus 1998 tot respectievelijk 
september 1999 of maart 2001 waren BCZ, Buntmetall, Halcor en HME aanwezig op 
bepaalde vergaderingen en besprekingen (samen met de groep van vijf: “groep van 
negen”).

(217) De benaming "EDWR" werd gekozen om het doel en de echte inhoud van deze 
vergaderingen verborgen te houden. Richtlijn 98/83/EG werd 
op 3 november 1998 vastgesteld. Hoewel de vaststelling van de nieuwe richtlijn 
gepaard ging met talrijke besprekingen tussen concurrenten met brancheorganisaties294

en Europese instellingen, was het slechts een aangelegenheid van ondergeschikt 
belang op de EDWR - vergaderingen , die in het chronologische deel (deel 9) zullen 
worden beschreven295. De notulen van de vergaderingen “werden verzonnen”296.
Terwijl de datum, deelnemers en locaties juist waren297, werd in de notulen meestal 
verwezen naar de activiteiten en besprekingen in verband met de drinkwaterrichtlijn 
en brancheorganisaties298. De deelnemers waren evenwel niet de deskundigen van de 
technische afdelingen299.

(218) Andere voorzorgsmaatregelen bestonden erin dat werd geprobeerd het aantal mensen 
dat bij de samenwerking was betrokken, te beperken en dat "instructies aan de 
eigenlijke operationele afdelingen van de onderneming voor de uitvoering van de 
doelstellingen en afgesproken principes" mondeling werden gegeven300.

  
289 Zie dossier blz. 23552, 23553.
290 Zie dossier blz. 23553, 32701, 23997.
291 Zie dossier blz. 23552.
292 Zie dossier blz. 32042, waaruit blijkt dat de vergaderingen ten minste tot het eerste kwartaal van 2000 

plaatsvonden. Met betrekking tot de relevante data, zie overwegingen (199)-(202).
293 Zie dossier blz. 0374-0377 en overeenkomstige bijlagen 17a-17g.
294 Bijvoorbeeld DKI, WV Metalle, ECPPC, ECI en ICA.
295 Zie dossier blz. 22877.
296 Zie dossier blz. 0028, 32042. Dit gebeurde om de vergaderingen verborgen te houden, zie dossier 

blz. 32706.
297 Zie dossier blz. 32042.
298 Zie dossier blz. 22877.
299 Zie dossier blz. 22877. Zie ook overweging (216).
300 Zie dossier blz. 32706.
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(219) De vergaderingen werden op twee niveaus georganiseerd: “olifantenvergaderingen” op 
het bestuurdersniveau en vergaderingen van het operationele management (of
“straatvegersvergaderingen”)301.

(220) “Olifantenvergaderingen” hadden tot doel de marktaandelen en de productie in elke 
onderneming te bepalen302. De volgende aangelegenheden werden besproken: 
verkoopvolumes, toewijzing van verkoopvolumes en raming van de prijsstijgingen.303

Op de vraag van Mueller waarom de "olifanten" hadden beslist de marktaandelen in 
plaats van de prijzen vast te stellen, antwoordde KME dat, "als er volumes werden 
toegewezen, de prijzen zouden volgen"304.

(221) Het tweede niveau was het niveau van het commerciele en operationele management 
(of handelsvertegenwoordigers), ook “handlangers” of “straatvegers” genoemd. De 
belangrijkste kwestie die op de "straatvegersvergaderingen" werd besproken, was het 
toezicht op de overeenkomsten en de "uitvoering van wat op de olifanten hadden 
besproken door het commerciële en operationele management van de olifanten. In het 
bijzonder de uitvoering van de toewijzing van de volumes en de prijsstelling." Zij
vonden plaats van begin 1998 tot 1999 en werden volgens Mueller wellicht 
voortgezet.305 De “straatvegers” ontmoetten elkaar vaak in Zürich of in Brussel en 
bespraken ook de Europese prijzen306.

(222) De marktleider in elk land (Duitsland, Frankrijk, Nederland: KME; Spanje: OTK; VK: 
IMI) zette zijn standpunt uiteen over de voorbije, huidige en toekomstige 
prijsontwikkelingen in het respectieve land. De marktleiders maakten ook afspraken 
over kortingen. Iedere deelnemer kreeg een overzicht met de verkoopvolumes van elke 
concurrent. Formeel werden de vergaderingen niet geleid door een bepaalde 
onderneming. Volgens Mueller werd de aanzet meestal gegeven door KME, de 
marktleider in Europa307.

(223) Vanaf 1 januari 1998 werden gegevens uitgewisseld, oorspronkelijk op maandelijkse 
basis, later op kwartaalbasis, via het World Bureau of Metal Statistics (WBMS),
(“World Euro Metal Statistics”). WBMS-statistieken bevatten alleen geaggregeerde 
cijfers en geen specifieke bedrijfsinformatie308. Maandelijks bezorgden deelnemende 
ondernemingen per land (voor Duitsland, het VK, Spanje, Frankrijk en Nederland) 
bestel- en verkoopgegevens aan het WBMS309. Elke deelnemer van wie het 

  
301 Zie dossier blz. 32043; Zie dossier blz. 23553, 23554, 32702-32704; 32544, 32545; 22877.
302 Zie dossier blz. 32043.
303 Zie dossier blz. 0025, 0026. Zie voor specifieke gegevens dossier blz. 32707, 22875-22878.
304 Zie dossier blz. 16972, 16973.
305 Zie dossier blz. 0026-0028. Zie voor specifieke gegevens dossier blz. 32707, 22868-22874.
306 Zie dossier blz. 32043.
307 Zie dossier blz. 0027, 0028; Zie dossier blz. 32705, 32706, 32707.
308 Zie dossier blz. 100-104, 2069-2072 en de factuur voor jan.-dec. 1998, 2058, 2059. IMI schreef “het is 

zinvol dat jij 'dit aanvaardt' en een factuur stuurt naar de andere deelnemende ondernemingen.” Zie ook 
de overeenkomst die op 4 februari 1998 naar IMI werd gezonden, 2061, 2062: de deelnemers waren 
IMI, KME, Wednesbury, Outokumpu, en Wieland. Ook andere medewerkers van de ondernemingen 
waren betrokken bij het opzetten van de regeling en de respectieve briefwisseling. Zie ook dossier 
blz. 2060-2078 (2069), 11541-11548, 32667, 23997, 32703, 32544, 32545, 22871, 22872. Zie ook 
overweging (306).

309 Zie het formulier dat door elke deelnemer moest worden ingevuld, 2064 en de regeling op grond 
waarvan de gegevens werden ingediend 2065-2067. Zie ook dossier blz. 30002-30011.
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marktaandeel in een van de vijf landen op meer dan […]% werd geraamd, verschafte 
op kwartaalbasis een raming van de totale consumptie in het respectieve land voor het 
voorbije kwartaal310. In het kader van zijn deelname verschafte Mueller vanaf 
januari 1998 bewijsmateriaal. Met het faxbericht van 10 december 1999 liet Mueller 
weten dat zij zich uit de samenwerkig terugtrok311. Tijdens de vergaderingen (vooral 
de vergaderingen van de “straatvegers”) werden de toegewezen marktaandelen 
gecontroleerd en vergeleken312.

(224) Op grond van verklaringen van OTK heeft de Commissie vastgesteld dat EDWR-
vergaderingen op operationeel niveau313 om de twee maanden en vanaf 1998 bijna 
maandelijks plaatsvonden. Op het topniveau314 vonden zij minder vaak plaats, wellicht
een paar keer per jaar. OTK bevestigde dat volgende onderwerpen aan bod kwamen: 
marktaandelen, volumes, nationale prijsniveaus en marktontwikkelingen315. Na 
verloop van tijd werden de overeenkomsten gedetailleerder, aangezien de 
samenwerking meer georganiseerd verliep.316 Vergaderingen en uitwisseling van 
informatie waren toegespitst op de belangrijkste markten in Europa (Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Nederland en het VK) en behelsden een marktleidersregeling317.
Een compensatieregeling en vergeldingsmaatregelen bestonden niet, maar volgens 
OTK kon een concurrent, die zich niet aan de afgesproken beginselen hield, al 
naargelang het geval, te maken krijgen met een tegen de onderneming gericht 
agressief marktgedrag van andere buizenproducenten of van een individuele 
producent318.

(225) KME bevestigde dat de belangrijkste onderwerpen van de EWDR-vergaderingen 
"betrekking hadden op het vaststellen van i) streefcijfers voor marktaandelen, 
ii) prijsadviezen en iii) kortingen voor klantgroepen"319. De deelnemers bestonden uit 
een kerngroep (Wieland, OTK, IMI, KME en voor een beperkte periode Mueller), en

  
310 Zie dossier blz. 32043, 0228, 0374-0377 en overeenkomstige bijlagen 17a-17g; 2066, punt 6 van de 

regeling. Er wordt opgemerkt dat de regeling door juristen werd gecontroleerd. Volgens de juristen kon 
bepaling nr. 6 op het gebied van het mededingingsrecht mogelijkerwijze aanleiding geven tot 
bedenkingen, 2073: “Indien deze richtsnoeren of de regeling zelf door een mededingingsambtenaar 
zouden worden onderzocht […] zou dit ongetwijfeld aanleiding geven tot onnodige vragen en twijfel 
over de rechtsgeldigheid van de regeling. Daarom zou het raadzaam zijn deze richtsnoeren zo te 
wijzigen dat elke producent die aan specifieke markt levert wordt verplicht aan het WBMS een raming 
te verstrekken met het totale verbruik van die markt. Op basis hiervan zou het WBMS een gemiddelde 
van al dergelijke ramingen kunnen bepalen.”

311 Zie dossier blz. 0374-0377 en overeenkomstige bijlagen 17a-17g, 0377-0378 en overeenkomstige 
bijlagen 18 en 19, 0988, 0989; alsook 25492, 1283-1287.

312 Zie dossier blz. 32043.
313 Zie met betrekking tot de deelnemers van KME, Wieland, IMI, Boliden en Outokumpu, dossier 

blz. 32704.
314 Zie met betrekking tot de deelnemers van KME, Wieland, IMI, Boliden en Outokumpu, dossier 

blz. 32704. Met betrekking tot de betrokkenheid van HME en Wednesbury, zie dossier blz. 32706.
315 Zie dossier blz. 23553, 23554; zie ook blz. 32702-32704, 32706.
316 Zie dossier blz. 32706.
317 Zie dossier blz. 23553, 23554, zie met betrekking tot de taken van de marktleider dossier blz. 32705. 

Zie voor specifieke gegevens met betrekking tot de taak van marktleider dossier blz. 32707.
318 Zie dossier blz. 32704, 32705.
319 Zie dossier blz. 32544. Het vaststellen van prijsadviezen door de marktleider was verbonden met het 

voorstellen van prijslijnen die door de anderen zou worden gevolgd (zie overweging (206)).
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BCZ, Halcor, Buntmetall en HME320. Een vertegenwoordiger van IMI bevestigde dat 
hij ervan op de hoogte was dat "olifanten"-vergaderingen hadden plaatsgevonden321.

(226) Wieland verklaarde dat haar medewerkers die deze vergaderingen bijwoonden, de 
inhoud ervan in interne notities hadden samengevat, die evenwel in een neutrale stijl 
waren opgesteld. Overeenkomsten en uitwisseling van informatie met concurrenten 
werden samengevat alsof het ging om interne kennis van de onderneming of om het 
eigen prijsbeleid van Wieland322. Wieland verklaarde dat de concurrenten in 2001 ook 
voor Polen informatie uitwisselden met betrekking tot de verkoopvolumes323.

9. CHRONOLOGIE VAN DE VERGADERINGEN EN CONTACTEN TUSSEN DE 

CONCURRENTEN

(227) De wijze waarop de vergaderingen en uitwisseling van informatie op Europees niveau 
tussen alle deelnemende producenten van koperen leidingbuizen was gestructureerd, 
was vergelijkbaar met die van de SANCO-regelingen.

(228) Terminologie met betrekking tot de bestreden gedragingen die werden gevonden in de 
tijdens de inspecties gekopieerde documenten of die in verschillende verklaringen van 
de partijen werd gebruikt, blijkt niet coherent te zijn. Ten behoeve van de 
duidelijkheid wordt in de beschrijving van de feiten een coherente terminologie 
gebruikt. Voor vergaderingen op bestuurdersniveau wordt de benaming "top niveau" 
of in de periode na juli 1997 "olifanten"-vergaderingen gebruikt324. Voor 
vergaderingen op lager management niveau wordt de benaming "operationeel niveau" 
of in de periode na juli 1997 "straatvegers"-vergaderingen gebruikt325. Bovendien 
worden voor vergaderingen die na juli 1997 plaatsvonden – zowel voor het topniveau 
als het operationeel niveau – de uniforme benamingen "DWR" of "EDWR"-
vergaderingen gebruikt326. Aangezien de exacte datum van de contacten niet altijd kon 
worden vastgesteld, is het mogelijk dat incidentele contacten de dag voor of na de 
aangegeven datum hebben plaatsgevonden.

  
320 Zie dossier blz. 32544. Volgens KME, "waren de leden die niet behoorden tot de kerngroep, 

[] hoofdzakelijk betrokken bij promotie- en marketingactiviteiten." (voetnoot nr. 9, 32544).
321 Zie dossier blz. 1358-1360.
322 Zie dossier blz. 22877. De toelichting heeft betrekking op de memo's van 10.6.1998 (7555-7557), 

21.10.1998 (7518), 18.8.1999 (9723), 20.10.2000 (7871-7873), 08.1.2001 (7862-7863), 
(LLW 22956-22965) en van 17.9.1997, 10.9.1997, 6.10.1997, 2.2.1998, 30.10.1998, 11.12.1998, 
23.2.1999, 18.3.1999, 29.4.1999, 20.5.1999, 28.6.1999, 23.7.1999, 8.9.1999, 18.5.2000, 9.10.2000 en 
van 12.3.2001 (22253-22264). Met betrekking tot de deelname aan vergaderingen door medewerkers 
van Wieland, zie reiskostendeclaraties 9268-9328, 9329-9470, 9471-9501 en 9502-9537.

323 Zie voor specifieke gegevens dossier blz. 22870, 22871.
324 De Commissie neemt aan dat de begrippen "Steering Group" of "Vorstandsrunde" betrekking hebben 

op vergaderingen op topniveau.
325 De Commissie neemt aan dat de begrippen "Working Group" of "Sales Representatives" betrekking 

hebben op vergaderingen op operationeel niveau.
326 "EDWR" staat voor Europese Drinkwater Richtlijn. Andere terminologie is "Drinkwater Richtlijn" 

vergaderingen.
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9.1. Chronologie van de vergaderingen van 1987 tot september 1989

(229) Volgens OTK gingen de eerste informele contacten tussen concurrenten reeds 
in 1987 van start. Het waren meestal bilaterale contacten die op vergaderingen van 
brancheorganisaties plaatsvonden. Hoewel er onvoldoende bewijsmateriaal is over 
zowel de contacten als de onderwerpen van de contacten op een algemeen Europees 
(dus niet merkgebonden) niveau die vóór 1989 plaatsvonden, behelsden zij een 
incidentele en beperkte uitwisseling van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld met 
betrekking tot marktontwikkelingen, marktaandelen en volumes327.

(230) Uit handgeschreven notities van een medewerker van OTK blijkt dat een beperkt 
aantal bilaterale contacten tussen OTK en KM of andere concurrenten plaatsvond 
waarop onder andere gevoelige informatie werd uitgewisseld328. In de ongedateerde 
notities van de bovengenoemde medewerker is er sprake van "de controle van de 
Spaanse markt: - marktaandelen, - prijslijsten, - kanalen"329. In notities die zijn 
gedateerd op 9 januari 1989, vermeldt hij "overeenkomst met Lett. France: zij zullen 
de prijslijst volgen. Bij prijsverhogingen zullen zij de hoeveelheid verminderen." 
"Lett." is blijkbaar een medewerker van TMX330. In zijn notities 
van 16 februari 1989 worden volgende doelstellingen vermeld "positieve 
samenwerking, geen ineenstorting, geen prijzenoorlog… marktbeoordeling VK, 
Frankrijk, Spanje, Scandinavië"331. Uit notities van 7 maart 1989 uit Madrid blijkt dat 
"er was overeengekomen dat de volumes naar Finland en Zweden dezelfde zouden 
blijven – we gaan de volumes niet verhogen in Duitsland"332.

(231) In de handgeschreven notities van KM van 7 maart 1989 wordt melding gemaakt van 
een contact met OTK. Volgens de notities moet worden voorkomen dat investeringen
elkaar overlappen. Ook "overlappende oorlogen" moeten worden vermeden. In de 
notities is er sprake van "werkgroepen" "om de drie maanden" voor "commerciële" en 
en "technische uitwisselingen/bezoeken"333.

(232) Op 9 juni 1989 zond KM een bevestiging naar OTK met gedetailleerde gegevens over 
een geplande vergadering in Hamburg op 14 (restaurant Fischereihafen) 
en 15 juni 1989 (hotel Elysee) waarop ongeveer tien deelnemers van KM en OTK
zouden aanwezig zijn. Met betrekking tot de agenda van de vergadering stelde een 
medewerker van KM voor - "aangezien dit slechts het begin is" - dat beide partijen 
"alleen gebruik zouden maken van een uitsplitsing in productgroepen", met inbegrip 
van, als een afzonderlijke productgroep, leidingbuizen334. Vanaf 13 juni 1989335

  
327 Zie dossier blz. 23550, alsook 7187, 30981.
328 Zie bijvoorbeeld de handgeschreven notities: 11087, 11088 (ongedateerd), 11088-11091 (9.1.1989), 

11091-11094 (16.2.1989), 11094-11095 (7.3. "Madrid"), 11096-11098 (10.11.1988), die wijzen op 
besprekingen en/of uitwisseling van gevoelige informatie en informatie bevatten over de aard van het 
kartel.

329 Zie dossier blz. 11087, 11088.
330 Zie dossier blz. 11088-11091.
331 Zie dossier blz. 11091-11095.
332 Zie dossier blz. 11094, 11095.
333 Zie dossier blz. 30979.
334 Zie dossier blz. 7184, 7185. De deelname van KME wordt bevestigd in de notities van Outokumpu, zie 

dossier blz. 11440.
335 Zie de initialen op blz. 30967.
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beschikte KM over gedetailleerde statistieken van de exportvolumes van Outokumpu 
Copper (met betrekking tot zowel haar fabrieken in Finland als in Zweden). Een 
handgeschreven opmerking op het eerste blad van de statistieken bevestigt dat er 
op 14/15 juni 1989 besprekingen plaatsvonden met OTK met betrekking tot de 
verkoopvolumes336. De statistieken bevatten een uitsplitsing per land en per 
productcategorie van de volumes die naar de Europese Gemeenschap waren 
uitgevoerd337, marktaandelen voor Italië, het VK, Duitsland, Frankrijk, Portugal en
Denemarken voor 1988 en soms ook voor 1987338.

(233) In notities van OTK van 15 juni 1989 uit Hamburg wordt de vergadering samengevat. 
Tijdens de vergadering werden de algemene marktomstandigheden besproken (bv. 
overlappingen tussen twee concurrenten). De doelstelling van de vergaderingen was 
"[de] relatie verbeteren", "overlapping voorkomen", "oorlog voorkomen" en
"technische samenwerking". KM en OTK kwamen overeen om jaarlijks een 
vergadering te houden ter verbetering van de samenwerking. Voorts spraken ze af dat 
op 6 en 7 september 1989 een "vergadering op topniveau"339 zou plaatsvinden en dat 
in oktober-november nog een vergadering in Kopenhagen zou plaatsvinden340.

(234) In ongedateerde notities van OTK, die afkomstig lijken te zijn van een vergadering
van 15 juni 1989 die hoogstwaarschijnlijk met KM341 in Hamburg plaatsvond, wordt 
uitgelegd dat de algemene situatie in de bedrijfssector van de sanitaire buizen als 
gevolg van een aantal factoren turbulent en gevaarlijk is. In de notities wordt erop 
gewezen dat "de markt zou moeten worden geordend", marktaandelen bevroren op het 
niveau van 1987 en nadien enigszins aangepast. Bovendien is het "in het belang van 
TMX om het systeem opnieuw uit te bouwen" in Frankrijk. De kwantiteiten en de 
commerciële voorwaarden werden ook besproken342.

(235) Uit notities van KM van 15 juni 1989 blijkt dat op initiatief van KM in september een 
vergadering op Europees niveau was gepland. OTK, EM, Wieland en KM stonden 
vermeld als deelnemers. Volgens de notities moesten de binnenlandse besprekingen 
tegelijkertijd worden "voortgezet"343.

9.2. Chronologie van de vergaderingen van september 1989 tot maart 2001

9.2.1. 1989

(236) Volgens OTK vond de eerste vergadering op Europees niveau die leidde tot een 
georganiseerd systeem van uitwisseling van informatie, plaats 

  
336 Zie dossier blz.30968-30977.
337 "Stangen/Profile aus Cu, Bänder aus Cu, Bleche/Scheiben aus CU", "Rohre aus CU, gerade, 

Wanddicke > 0,6 mm", "</= 0,6 mm", "Rohre aus CU, in Ringen, Wanddicke > 0,6 mm", "</= 0,6 
mm", en andere buizen van "CuZn".

338 Zie dossier blz. 30968-30977.
339 Zie dossier blz. 11440 en de notities van deze vergadering, blz. 11444.
340 Zie dossier blz. 11440-11443.
341 Zie dossier blz. 11438, waar de mogelijkheid van onderhandelingen met IMI en Wednesbury wordt 

besproken.
342 Zie dossier blz. 11436-11439, alsook de notities van de heer Ruusunen, blz. 11431-11433 

en 11434-11435 die betrekking hebben op twee andere vergaderingen.
343 Zie dossier blz. 7183.
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op 29 september 1989 in Zürich (Airport Forum). Hieraan namen onder meer de 
bestuursvoorzitters deel van de belangrijkste producenten van koperen leidingbuizen. 
Medewerkers van KM, Wieland, EM/LMI( zie voetnoot 56), BCZ, IMI344 en OTK
waren aanwezig345. De vergadering werd georganiseerd op initiatief van KME die ook 
als voorzitter optrad346. De vergadering volgde op een vergadering van de SANCO-
club die de vorige dag had plaatsgevonden347. In de notities van OTK worden de 
samenwerkingsbeginselen toegelicht. Uit de notities blijkt voorts de voorbereidende 
rol van de SANCO-regelingen voor de algemene samenwerking op Europees niveau 
tussen alle belangrijke concurrenten (niet-officiële vertaling)348:

“Het is de bedoeling de prijzen hoog te houden in landen met een hoog prijsniveau –
en indien mogelijk de prijzen nog te laten stijgen.

Door de ontwikkelingen op de markt op te volgen kan iedereen zijn volumes 
verminderen met behoud van zijn relatief marktaandeel, indien de situatie 
verslechtert.

De overeenkomst heeft betrekking op water-, verwarmings- en gasbuizen. KMO was 
niet bereid om [onleesbaar] buizen hieronder te laten vallen, maar beschouwt ze als 
industriële buizen.

We gaan geen beroep doen op een externe onderneming voor de communicatie, maar 
we zullen werken in een gesloten kring – ondernemingen die er op dit ogenblik bij 
betrokken zijn + TMX met open cijfers. Als secretaris zal de heer Maggini optreden,
die een raming had opgesteld van de consumptie, import, export en productie per 
land, gebaseerd op IWCC-statistieken betreffende sanitair - de raming komt niet 
overeen met de realiteit. IMI had ook statistieken over alle koperen buizen opgesteld.

Er werd afgesproken dat […] naar iedereen blanco formulieren zou sturen, waarop 
iedereen landen- en bedrijfsspecifieke gegevens vermeldt. Denemarken wordt 
beschouwd als een deel van Scandinavië. [Medewerker van BCZ] en ikzelf zullen de 
cijfers verifiëren voor ze worden opgestuurd. Ook landenspecifieke cijfers moeten 
beschikbaar worden gesteld. De formulieren moeten medio oktober naar […]
worden opgestuurd. […] zal een samenvatting maken en die verspreiden onder de 
deelnemers.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 17.10. om 11u in de conferentiezaal 
van de luchthaven van Amsterdam. [Medewerker van OTK] zal de nodige regelingen 
treffen.

Op basis van de jaren 1987, 1988 en het eerste kwartaal van 1989 alsook de 
ramingen voor 1990 zullen we op de vergadering die is gepland 

  
344 In een aantal ongedateerde "posters" van IMI zijn notities opgenomen die blijkbaar afkomstig zijn van 

vergaderingen met concurrenten (volgende onderwerpen kwamen bijvoorbeeld aan bod: 
marktstatistieken, toezicht op marktaandelen, prijs-/klantenstructuren, "spelregels"); zie dossier 
blz. 28812-28859.

345 Zie dossier blz. 11456-11461, 11763, 32708.
346 Zie dossier blz. 32708.
347 Zie dossier blz. 11460, 11461, 32657, 32658.
348 Zie dossier blz. 11460, 11461, 32657, 32658.
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op 29.11 om 10u30 (Zürich – regelingen moeten worden getroffen door IMI) 
voor 1990 [onleesbaar] proberen vaststellen.

Vooralsnog moet de informatie niet buiten deze groep worden verspreid.

Andere aangelegenheden

- Gebaseerd op de vergadering van de SANCO-club (blijkbaar niet anoniem) 
van gisteren, bleek de marktsituatie er als volgt uit te zien: Italië + 2%, 
Nederland +-0, Duitsland +-0, VK –1-? –2%, eventueel Frankrijk –1.

- Het probleem is Spanje.

- Iedereen moet de verkoopprincipes van de marktleider volgen lijst - kortingen.

- In Duitsland zou Outokumpu – 34- -35% moeten krijgen.

- Er werd vastgesteld dat C&L en Silmet problematisch waren.

- Blijkbaar zal [medewerker van BCZ] onderhandelen over de acquisitie van 
HME.”

(237) In zijn persoonlijke notities, die onmiddellijk na de vergadering – waarschijnlijk op de 
terugvlucht naar Finland - werden opgetekend, maakte een medewerker van OTK nog 
enkele bedenkingen over de betekenis en de inhoud van de gemaakte afspraken en 
over de toekomstige doelstellingen van de vergaderingen:

"Meer besprekingen

1. Controleprincipes

- beperken van de kwantiteit op grond van de vraag;

- stijgende prijzen als gevolg van tekorten;

- hechte samenwerking;

- continue, door de marktleider georganiseerde vergaderingen per land en 
met de belangrijkste leveranciers;

- controlevergadering van het topmanagement.

3. Status-quo beginselen

- marktaandelen volgens de marktsituatie;

- hoe optreden tegen klanten; hoe samenwerken wanneer men klanten 
verliest"349.

  
349 Zie dossier blz. 11462.
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(238) In de herinnering van OTK had deze vergadering onder andere tot doel - bij gebrek 
aan betrouwbare statistieken met betrekking tot koperen leidingbuizen – een systeem 
uit te bouwen voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot marktaandelen en 
volumes350. De partijen stelden dus het zogenaamde "[…] rekenblad" op, dat op 
volgende regeling was gebaseerd: elke producent verschaft de heer […] op 
maandelijkse of kwartaalbasis per land zijn volumecijfers van leveringen. Op grond 
van deze cijfers stelde de heer […] een "rekenblad" op waarin de verzamelde gegevens 
waren opgenomen. Vervolgens werden de gegevens besproken in de vergaderingen. 
Dergelijke vergaderingen vonden vaak plaats nadat de gegevens waren ingezameld351.
Af en toe werden de gegevens alleen verstrekt tijdens de vergaderingen352.

(239) OTK verklaarde dat de vergaderingen in essentie tot doel hadden om de thuismarkten 
van de belangrijkste producenten te beschermen en de marktaandelen te bevriezen op 
basis van de volumegegevens van de vorige referentieperiodes. Een andere 
doelstelling was het voorkomen van prijsoorlogen353. In de […]-rekenbladen waren -
op zijn minst in een latere fase – gegevens opgenomen met betrekking tot de volumes 
(verkoop en streefhoeveelheden) van alle EU-lidstaten en Zwitserland354.

(240) Volgens OTK had de samenwerking die op de vergadering van 29 september 1989 tot 
stand was gekomen, tot gevolg dat vergaderingen op twee niveaus werden 
georganiseerd, op operationeel niveau en op topniveau355. Verdere contacten werden 
uitgebouwd tussen vertegenwoordigers van de ondernemingen in de internationale 
brancheorganisaties voor de koperindustrie356.

(241) OTK herinnert zich dat vanaf september 1989 tot ongeveer einde 1992 twee of drie 
vergaderingen op topniveau plaatsvonden. Op operationeel niveau werden vaker 
vergaderingen georganiseerd, misschien drie tot vier keer per jaar tot einde 1991, vaak 
in Zürich of in Frankfurt357.

(242) In ongedateerde notities van OTK met het hoofdje "Frankfurt" worden de algemene 
beginselen van de regelingen beschreven:

"Belangrijkste principes: 1. Bevriezen van de marktaandelen…mogelijkerwijze 
begin 1988. Een samenwerkingsverband – marketing managers… 
prijslijstregelingen… brutoprijsregelingen – kortingen?… Doelstelling: een 
prijsoorlog voorkomen – prijzen verhogen – door het bevriezen van de 
marktaandelen… Tijdschema voor het bevriezen … begin 1988, volgens 

  
350 Zie dossier blz. 23551, 11763, 32708.
351 Zie dossier blz. 32708, 31816-31818.
352 Zie dossier blz. 31818.
353 Zie dossier blz. 23551, 23552, 32708.
354 Zie overweging (249). Zie ook de notities van een medewerker van Outokumpu met volume-informatie 

( van Outokumpu) van Duitsland, Italië, Frankrijk, het VK, Ierland, de Benelux-landen, Spanje, 
Portugal, Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië (Zweden, Finland en Noorwegen), 
11463; 23551, 31816.

355 Zie dossier blz. 32708.
356 Zie dossier blz. 23552.
357 Zie dossier blz. 23551, 23552, 32708, 32709 ("a few times"). Zie bijvoorbeeld de notities van een 

medewerker van Outokumpu ver een vergadering in Frankfurt (11099-11102), waarin melding wordt 
gemaakt van volumes en de intentie om marktaandelen te bevriezen en een uitwisseling van informatie 
te organiseren.
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aandeel 6/12… De binnenlandse leverancier moet de garantie op een marktaandeel 
van 65-80% krijgen…De prijslijstregeling…"358.

(243) OTK verklaarde dat de deelnemers wisselden naar gelang van het onderwerp van de 
vergadering359. Hoewel OTK niet kon aangeven wie aan welke vergadering heeft 
deelgenomen, namen volgens OTK de bestuurders van EM, KM, OTK en Wieland
deel aan de vergaderingen op topniveau360. De deelnemers aan de vergaderingen op 
operationeel niveau waren meestal medewerkers die behoorden tot het operationele
management van EM, KM, OTK, Wieland, BCZ, TMX, IMI en soms ook kleinere 
producenten361. Rond 1992 heeft ook Wednesbury deelgenomen362. De vergaderingen 
op operationeel niveau werden normaal voorgezeten door KM363.

(244) OTK verklaarde dat de vergaderingen in de late herfst (rond oktober-november) de 
belangrijkste waren. Tijdens deze vergaderingen vond de jaarlijkse marktevaluatie 
plaats. Op grond hiervan maakten de deelnemers afspraken over plannen en beoogde 
marktaandelen voor het volgende jaar364. De vergaderingen op operationeel niveau 
waren toegespitst op het toezicht op de marktaandelen en de ontwikkeling van de 
totale markt365.

(245) Volgens OTK kwam tijdens de vergaderingen ook een vorm van prijscoördinatie aan 
de orde. De marktleider in elk land zou het systeem voor de uitwisseling van 
informatie coördineren en een prijslijst voorstellen als basis voor het respectieve 
land366. Het was de bedoeling op de prijslijsten gemeenschappelijke kortingen toe te 
staan. De kortingen en prijzen varieerden volgens de verschillende distributieniveaus 
(bv. grote importeurs, groothandelaars...)367.

(246) Uit het bewijsmateriaal blijkt dat ten minste nog twee andere vergaderingen werden 
georganiseerd in 1989, een op 17 oktober 1989 op de luchthaven Amsterdam Schiphol
(vergaderzaal) die door OTK werd georganiseerd, de andere op 29 november 1989 in 
Zürich die door IMI werd georganiseerd368. OTK was verantwoordelijk voor de 
organisatie van de eerste vergadering op operationeel niveau na de vergadering op 
topniveau in Zürich op 29 september 1989. Volgens OTK was deze vergadering 
waarschijnlijk de vergadering die op 17 oktober 1989 heeft plaatsgevonden en die 
vermoedelijk in Kopenhagen en niet in Amsterdam werd georganiseerd369.

(247) Volgens Mueller organiseerde EM in 1989 (of in 1990) een vergadering in Rome370.
Hieraan namen EM, KM, OTK, Wieland, IMI en Wednesbury deel371. Het onderwerp 

  
358 Zie dossier blz. 11099-11102.
359 Zie dossier blz. 23551.
360 Zie dossier blz. 11763.
361 Zie dossier blz. 11763, 32708.
362 Zie dossier blz. 32709.
363 Zie dossier blz. 32709.
364 Zie dossier blz. 32708, 32709.
365 Zie dossier blz. 32709.
366 Zie dossier blz. 23551.
367 Zie dossier blz. 23551.
368 Zie dossier blz. 11460, 11461, 32657, 32658, 11763.
369 Zie dossier blz. 32709, 31819, 31820.
370 Zie dossier blz. 0018, 15949.
371 Zie dossier blz. 0018, 0019.
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van de vergadering was de bespreking van in het […]-rekenblad opgenomen 
verkoopvolume. Het […]-rekenblad was een matrix in A3-formaat waarin per 
onderneming marktgegevens waren opgenomen, die vooraf door de deelnemers aan 
EM waren verstrekt372. Na deze vergadering verstrekte Wednesbury gegevens aan de 
heer […]. Het is mogelijk dat ook de prijzen werden besproken373. OTK bevestigde 
dat tijdens de periode een vergadering in Rome plaatsvond en dat twee 
vertegenwoordigers van OTK hierbij aanwezig waren374.

9.2.2. 1990

(248) Op 17 december 1990 stelde KM een intern document op, waarin de onderneming een 
samenvatting maakte van haar beslissing om een nieuwe prijslijst en/of prijslijn toe te 
passen en de kortingen voor Duitse SANCO-producenten (KM en Wieland) vast te 
stellen op 27-30% (3-5t), 32% (LC), voor buitenlandse SANCO-producenten op 
maximaal 35% (LC), en voor niet-SANCO producenten op maximaal 38%375. Het 
blijkt dat KM op de hoogte was van toekomstige kortingen die OTK aan zijn grootste 
klant zou toekennen. In het document wordt vermeld dat OTK hetzelfde 
"prijssysteem" zou toepassen. De Commissie gaat ervan uit dat het prijssysteem, 
waarnaar in het document wordt verwezen, het prijssysteem is dat door KM in 
hetzelfde document wordt voorgesteld376.

9.2.3. 1991

(249) Uit de briefwisseling tussen EM en de deelnemers aan het in 1989 in het leven 
geroepen systeem voor de uitwisseling van informatie, wisselden concurrenten 
gegevens betreffende verkoopvolumes uit op een IWCC-vergadering die 
op 12 maart 1991 in Londen plaatsvond377. EM stuurde een op 5 april 1991 gedateerd 
faxbericht (inclusief tabellen) naar de volgende deelnemers aan het systeem voor de 
uitwisseling van informatie: BCZ, IMI, Glynwed Tubes, Wieland, KM, OTK, TMX en
EM. De tabel die werd verspreid, bevat een uitsplitsing van de verkoopvolumes en de 
marktaandelen voor de jaren 1989, 1990 en 1991 van EM, TMX, KM en Wieland 
(samengenomen), IMI en Wednesbury (samengenomen), OTK en BCZ voor de 
volgende landen (soms samengenomen): Italië, Frankrijk, Duitsland, het VK/Ierland, 
Scandinavië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Benelux: België/Nederland, 
Griekenland en Portugal378.

(250) Volgens de toelichtingen van EM werden de cijfers berekend “op basis van de 
gegevens die op de vergadering van 12 maart in Londen werden medegedeeld en op 
grond van de informatie die vervolgens door de andere deelnemers werd 
medegedeeld.” KM bereidde als bijlage een nieuwe tabel voor met een nieuwe 

  
372 Zie dossier blz. 0019.
373 Zie dossier blz. 0019, 0986, 15949.
374 Zie dossier blz. 32709.
375 Zie dossier blz. 31135 "dürfte… realistisch sein".
376 Zie dossier blz. 31135.
377 Zie dossier blz. 32626.
378 Zie dossier blz. 23635-23636.
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hypothese voor de begroting 1991 die de grondslag kon vormen voor een definitieve 
bespreking en overeenkomst op de vergadering die op 25 april 1991 was gepland379.

(251) Uit de notities van TMX van 25 september 1991 blijkt dat een vergadering tussen 
concurrenten plaatsvond in Frankfurt. Er kon niet worden vastgesteld of de koperen 
leidingbuizen ook werden besproken380.

(252) In de loop van 1991 waarschuwde KM de deelnemers dat "vertrouwelijke informatie 
met betrekking het toewijzingssysteem in Duitsland ten onrechte openbaar waren 
gemaakt. Hij [een medewerker van KM] raadde deelnemers aan om het 
toewijzingssysteem te beëindigen en alle documenten met betrekking tot het systeem 
te vernietigen"381.

9.2.4. 1992

(253) Een andere tabel met cijfers voor 1991, 1992 en handgeschreven schattingen 
voor 1993 is op dezelfde wijze gestructureerd als de tabel van de vergadering 
van 12 maart 1991 (hoeveelheden/marktaandelen/landen) en bevat gegevens 
betreffende EM, TMX, KM, Wieland, BCZ, IMI, OTK, Desnoyers, "Austria Metal", 
Sill, Wednesbury en Hettstedt382. Andere, door OTK overgelegde, tabellen lijken erop 
te wijzen dat de uitwisseling van informatie op zijn minst tot 
in 1993 of 1994 doorging383. Een tabel betreffende de Britse markt in 1994 bevat 
informatie van IMI, Wednesbury, TMX/EM, KM, OTK, BCZ, Wieland, HME, Halcor 
en Brazilië384. Handgeschreven tabellen voor Frankrijk, Duitsland, VK/Ierland, 
Benelux, Scandinavië en Spanje bevatten actuele en ten dele gecorrigeerde cijfers tot 
maart 1993385.

(254) In 1992 richtte KM samen met OTK werkgroepen op ("verkoop", "productie" en 
"structuur") die een aantal vergaderingen hielden386.

(255) TMX was in het bezit van verschillende tabellen en aantekeningen, waarvan sommige 
verkochte hoeveelheden en andere commerciële informatie van concurrenten 
bevatten387.

(256) Op 26 maart 1992 had een medewerker van EM een ontmoeting met een 
vertegenwoordiger van IMI in het kantoor van EM in Milaan. De dag erna lichtte de 
medewerker van EM de bestuurders van KM en TMX in388.

  
379 Zie dossier blz. 32626.
380 Zie dossier blz. 5308-5312.
381 Zie dossier blz. 15949, 15950.
382 Zie dossier blz. 32627.
383 Zie de handgeschreven tabellen, dossier blz. 32632-32639, en 32630, 32631.
384 Zie dossier blz. 32630.
385 Zie de handgeschreven tabellen, dossier blz. 32632-32639.
386 Zie de uitnodigingen/voorstellen voor een bijeenkomst op 27 februari 1992, (dossier blz. 11273) 

en 18 juni 1992 (dossier blz. 11272).
387 De tabellen bevatten volumegegevens welke teruggaan tot 1987. De tabellen dateren van 9 maart 1992 

tot 18 december 2000 (dossier blz. 5462-5508). Zie ook de tabellen d.d. 27.3.1998, dossier 
blz. 5408-5410; de handgeschreven aantekeningen, dossier blz. 5411-5414; de tabellen van 18.02.1998, 
dossier blz. 5415-5420, van 13.02.1998, dossier blz. 5421-5427; de handgeschreven tabellen "basis 
januari 1998", dossier blz. 5428-5431; de handgeschreven aantekeningen, dossier blz. 5434-5435.
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"[…], terwijl tegelijkertijd de druk van de Engelse producenten, wat betreft 
hoeveelheden en lage prijzen, op het vasteland van Europa, met name in Duitsland, 
Frankrijk en Nederland, zeer sterk is geweest.

[Medewerker van EM] gaf ook te kennen dat een dergelijke situatie niet kan 
voortduren zonder een reactie van de groep…

[Medewerker van EM] benadrukte dat, als wij de prijsniveaus in Europa zouden 
willen beschermen tegen aanvallen van bedrijven uit Oost-Europa of andere landen, 
er een goedgekeurd product onder het handelsmerk SANCO dient te worden 
geproduceerd en verkocht. Hij drong heel erg aan om […medewerker van IMI] te 
overtuigen van de voordelen die het heeft om zich bij de SANCO-club aan te 
sluiten… Hij verklaarde namens de groep … en ook namens andere SANCO-
producenten dat zij in de tussentijd de Britse markt niet zullen belagen. Hij zei ervan 
overtuigd te zijn dat wanneer IMI zich bij de SANCO-club aansluit, Outokumpu 
gedwongen zal zijn hetzelfde te doen … 

… De Europese producenten zouden zich ertoe kunnen verbinden om geen enkel bod 
te doen voor de overname van Wednesbury om het faillissement ervan te 
vergemakkelijken"389.

(257) In een brief van 1 april 1992 van IMI aan EM is sprake van "besprekingen […] over 
[…] metaalaankopen" en de "strategie van IMI". Op basis van de statistieken die de 
heer […] ter beschikking had, zou EM "binnenkort in staat zijn een plan te 
bespreken"390. Voorgestelde besprekingen tussen KM en EM betroffen de "toetreding 
van IMI en Outokumpu tot de SANCO-club" en "de overname van Wednesbury met 
het oog op de sluiting van het bedrijf391".

(258) Blijkens een brief van EM aan TMX en KM was de KME-groep voornemens een 
vergadering te beleggen met OTK, BCZ, Wieland en IMI om:

- "de situatie in de sector 'waterleidingbuizen' in Europa te bezien in het licht 
van zowel consumententrends als productiecapaciteiten;

- een mogelijke strategie te bespreken teneinde overcapaciteit te beperken en de 
producenten/verkopers van SANCO-buizen uit te breiden392".

(259) Tijdens een IWCC-bijeenkomst in Boedapest op 13 mei 1992 vond een bespreking 
plaats tussen (op zijn minst) EM, KM, TMX, BCZ, Wieland en IMI om de "situatie in 
de sector waterleidingbuizen in Europa te bezien in het licht van zowel 
consumententrends als productiecapaciteiten" en "een mogelijke strategie te 
bespreken teneinde overcapaciteiten te beperken"393.

    
388 Zie dossier blz. 10826 (brief waarin wordt beschreven wat er tijdens de vergadering werd besproken), 

dossier blz. 10827, 10816-10818 (memo). Zie met betrekking tot een bijeenkomst tussen EM en 
Boliden, dossier blz. 10847-10851, contact tussen EM en Outokumpu, zie dossier blz. 10830, 31514.

389 Zie dossier blz. 10816-10818.
390 Zie dossier blz. 10809, 10811.
391 Zie dossier blz. 31495.
392 Zie dossier blz. 10819; zie ook de correspondentie tussen IMI en EM, zie dossier blz. 11023, 11024.
393 Zie dossier blz. 10819, 10820, 10853, 10982, 11019-11021, 11023, 11024 (vert.).
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(260) Op 7 juli 1992 werd in Frankfurt een bijeenkomst belegd tussen EM, KM, BCZ, 
Wieland en (op zijn minst) IMI teneinde "consumptie-productie" en "mogelijke 
stappen" voor een "herziening van tonnages" te onderzoeken met het oog op een 
prijsvergelijking394.

(261) Voorts legde OTK ten dele ongedateerde tabellen over en aantekeningen over de 
periode van 1992-1994 afkomstig van concurrenten, contacten met concurrenten en/of 
bijeenkomsten met concurrenten. De gegevens omvatten verkoopvolumes voor het VK 
(voor 1994), prijsstellingsinformatie voor het VK over verschillende perioden 
van 1994, volumecijfers voor Nederland (voor 1993), aantekeningen van besprekingen 
en tabellen betreffende het VK/Ierland, Frankrijk, Scandinavië, Spanje, Duitsland, 
Benelux (betreffende 1992, 1993 en 1994)395.

(262) Op 16 september 1992 vond in Lausanne een bijeenkomst plaats tussen Wieland, 
BCZ, IMI en OTK in de context van een IWCC-bijeenkomst396.

(263) OTK bevestigt dat de bijeenkomsten van einde 1991 tot 1994 werden voortgezet, 
alhoewel minder systematisch dan tussen september 1989 en einde 1991397.

(264) OTK herinnerde zich dat haar medewerkers op 4 november 1992 een vergadering in 
Zürich (Airport Forum, zaal nr. 4) bijwoonden met vertegenwoordigers van het 
hoogste niveau en het operationele niveau398. De vergadering was oorspronkelijk 
gepland voor 16 september399. KM zond de uitnodiging naar IMI, BCZ, Wieland, 
OTK, EM en TMX400. Volgens OTK trad een medewerker van KM op als 
voorzitter401. OTK herinnert zich dat de spreadsheet van […] werd gepresenteerd. De 
marktaandelen van dat moment werden per onderneming vergeleken met de beoogde 
marktaandelen402.

(265) Volgens KME vond er op 4 december 1992 een "werkgroep"-vergadering plaats in 
Zürich (Regensdorf, Trend Hotel). Tot de deelnemers behoorden medewerkers van 
KM, EM en Wieland403. Volgens de algemene beschrijving van KME werd er in de 
vergadering gesproken over markttrends, prijsstellingspatronen, de verdeling van 
marktaandelen en streefprijzen op de belangrijkste Europese markten (België, Spanje, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland)404. KME verklaarde dat deze vergadering de aanzet 
vormde voor een aantal vergaderingen tot juli 1994405.

  
394 Zie dossier blz. 10820, 10853, 10982 (uitnodigingen), 10985 (bevestiging van Wieland).
395 Zie dossier blz. 22789-22814.
396 Zie dossier blz. 31506, 10854. EM was verontschuldigd.
397 Zie dossier blz. 23552.
398 Zie dossier blz. 32709, 22815 (uitnodiging).
399 Zie dossier blz. 22815.
400 Zie dossier blz. 31536, 22815.
401 Zie dossier blz. 32709.
402 Zie dossier blz. 32709.
403 Zie dossier blz. 22367, 22369-22372 (reiskostendeclaraties en afrekening representatiekosten voor de 

deelnemers aan de werkgroep).
404 Zie de algemene beschrijving van KME van de bijeenkomsten in Zurich in dossier blz. 32540-32542, 

32052, 32053.
405 Zie dossier blz. 32053.
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9.2.5. 1993

(266) OTK verklaarde dat OTK, KM, IMI en Wieland op 18 maart 1993 bijeenkwamen in 
Zürich (Zurich Airport Forum) om te bezien hoe de markt zich begin 1993 had 
ontwikkeld406. Uit de correspondentie blijkt dat de vorige vergadering plaatsvond 
op 25 en 26 januari 1993407.

(267) Ergens tussen 29 maart en 4 april 1993 vond er in Milaan een IWCC-vergadering 
plaats. Tot de deelnemers behoorden Wednesbury, EM en OTK. Bij die gelegenheid 
kwamen Wednesbury en EM overeen bepaalde informatie uit te wisselen over de 
verkoop aan de Britse markt408. Wednesbury en OTK spraken af om in Pori (Finland) 
bijeen te komen om verkoopvolumes of kortingen te bespreken met betrekking tot 
bijvoorbeeld de Scandinavische en de Duitse markt409.

(268) Volgens KME vond er op 2 juni 1993 in Zürich (Regensdorf, Trend Hotel) een 
"sectorale ECPPC-vergadering" plaats. Tot de deelnemers behoorden medewerkers 
van KM410. Volgens KME maakte deze vergadering deel uit van de zogenoemde 
Züricher-bijeenkomsten. De reiskostendeclaraties lijken erop te wijzen dat er ook een 
SANCO-bijeenkomst plaatsvond411.

(269) In een interne fax van OTK van 1 september 1993 is sprake van de wens van Desnoyer 
om een niet-SANCO-club op te richten, maar volgens OTK is het nooit zover 
gekomen412.

(270) OTK verklaarde dat OTK, KM, Wieland en IMI op 9 september 1993 in het Paris 
Airport Hilton Hotel bijeenkwamen om de marktsituatie in het algemeen te 
bespreken413.

(271) OTK herinnert zich dat er op 29 november 1993 een bijeenkomst plaatsvond in 
Frankfurt (Hotel Gravenburgh Kempinski) om de Duitse, Franse, Britse en Spaanse 
markten te bespreken met bestuurders van de volgende deelnemende bedrijven: KM, 
IMI en Wieland. Mogelijk waren er ook vertegenwoordigers van het operationele 
niveau aanwezig aangezien specifieke markten aan bod kwamen414.

(272) KME verklaarde dat er op 17 december 1993 nog een vergadering in Zürich 
plaatsvond. Van KM(E) was er slechts een persoon die hieraan deelnam415. KME gaf 
te kennen dat deze bijeenkomst deel uitmaakte van de Züricher-bijeenkomsten416.

  
406 Zie dossier blz. 32507, 31540, 31448: de bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 21 februari 1993 

of 18 of 23 maart 1993, dossier blz. 31450, 32710.
407 Zie dossier blz. 32507, 31540, 31448.
408 Zie dossier blz. 0357-0358, 0393-0398.
409 Voor details, zie dossier blz. 0400-0404, 15951.
410 Zie dossier blz. 22367, 22373-22376 (reiskostendeclaraties en afrekening representatiekosten voor een 

SANCO-bijeenkomst).
411 Zie overweging (264) en dossier blz. 32540-32542, 32052, 32053.
412 Zie dossier blz. 23616, 23617, 23597.
413 Zie dossier blz. 32710.
414 Zie dossier blz. 32710.
415 Zie dossier blz. 22367, 22377, 22378.
416 Zie dossier blz. 32540-32542, 32052, 32053.
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(273) In een ongedateerde interne memo van OTK wordt de marktsituatie voor koperen 
leidingbuizen in Europa over de periode 1992-1993 bekeken. Hieruit blijkt dat 
handelsvoorwaarden en verkopen werden besproken tussen de betrokken 
concurrenten417. Hoewel de besproken cijfers voor verschillende landen kennelijk niet 
accuraat waren, blijkt hieruit dat de Duitsers en IMI (in totaal) hun marktaandelen in 
Europa hadden vergroot; BCZ had haar cijfers nog niet verstrekt. IMI had op 
agressieve wijze haar uitvoer vergroot, terwijl het marktaandeel van OTK op de 
binnenlandse markt en in Duitsland iets achteruit was gegaan.

(274) Uit het overzicht van de marktsituatie per land blijkt dat OTK zich zeer wel bewust is 
van de strategieën van haar concurrenten en dat het kennelijk een van de 
doelstellingen van de SANCO-club is de prijzen hoog te houden (vert.):

Met betrekking tot Duitsland: "... Deg. […] is een herrieschopper binnen de SANCO-
club – zoals overal probeert zij klanten te winnen voor de buizen die zij aan WW… 
pleegde te leveren … De SANCO-club heeft de prijs van SANCO-buizen 
verbazingwekkend hoog weten te houden maar nu staat deze ook onder druk en 
begint te zakken … De Duitsers zeggen dat de markt dit jaar met ~6% zal krimpen –
dat is niet waar !..."

Met betrekking tot Frankrijk: "...IMI heeft haar leveringen verhoogd – blijkbaar 
werken zij samen met TMX en hebben zij overeenstemming bereikt over de 
leveringen aan Brosett en Wolseley (VK). De prijzen in Frankrijk werden aan het 
begin van dit jaar verhoogd maar iedereen verkocht tegen de oude prijzen – met 
inbegrip van TMX hoewel zij dat niet toegeven. De binnenlandse concurrentie is 
hevig en TMX drijft Desn. Deg. ertoe steeds meer naar o.a. Spanje te exporteren... 
Onze strategie is om de geplande hoeveelheden tegen de marktprijs te verkopen…"

Met betrekking tot Spanje: "… De prijzen zijn nu echt laag en door de geringe vraag 
is het onmogelijk om zaken te doen tegen welke prijs ook. De leden van de club 
hebben hun leveringen [voorraden] verminderd; het is niet mogelijk om het 
probleem alleen met hen op te lossen. We proberen echter voldoende druk achter de 
prijsverhoging te zetten..."

Met betrekking tot het VK/Ierland: "… We hebben aan het begin van het jaar onze 
leveringen enigszins verhoogd – wij hebben niet-Europese buizen vervangen en 
hebben daardoor niet de markt verstoord. Uiteraard hebben wij ook op basis van de 
oude lijst verkocht, net als iedereen…"

Met betrekking tot Scandinavië: "… De Britten hebben veel meer ingevoerd dan zij 
hadden gezegd, hetgeen de markt heeft aangetast. […] De prijzen zakken – hoewel 
de Scandinavische club probeert samen te werken. Naar het schijnt hebben IMI en 
Gusum een overeenkomst gesloten met Nordin, een groep van vier grote 
groothandelaren […] Zou u dit ter sprake kunnen brengen ? Er is eerder 
overeengekomen dat niemand afspraken zou maken met voornoemde organisatie. De 
Scandinavische club moet ook het hoofd bieden aan moeilijke tijden".

  
417 Zie dossier blz. 32600-32607.
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Met betrekking tot de Benelux: "Met Nederland zit het vrij goed. De volumes zijn 
hetzelfde gebleven en de prijzen stijgen. TMX probeert in Nederland zijn aandeel te 
vergroten omdat HME begonnen is naar Frankrijk uit te voeren".

In de samenvatting merkt de auteur op dat "verantwoordelijke producenten evenwel 
voor hun prijzen moeten vechten".

9.2.6. 1994

(275) In een interne memo van OTK van 2 februari 1994 wordt verslag uitgebracht over een 
bezoek aan EM, waarbij OTK werd geïnformeerd over KM's structuur, organisatie, 
management, personeel, grondstoffen en productievolume418.

(276) Volgens KME vond er op 23 februari 1994 een sectorale ECPPC-vergadering plaats in 
Zürich. Tot de deelnemers behoren medewerkers van KME419. Deze vergadering 
maakte deel uit van "de Züricher bijeenkomsten"420.

(277) Volgens Mueller werd er in het voorjaar van 1994 een bijeenkomst in Brussel (Hotel 
Royal Windsor) georganiseerd na een officiële vergadering van de Copper Water Tube 
Committee van de IWCC. Tot de deelnemende ondernemingen behoren IMI, 
Wednesbury, KM, Wieland, OTK, Halcor, HME en BCZ. Op de bijeenkomst werd 
gesproken over verhogingen van de prijslijsten, kortingen en beperking van de 
verkoop voorafgaand aan de invoering van prijsverhogingen. Volgens Mueller stelden 
IMI en Wednesbury prijsverhogingen voor en brachten zij aanverwante onderwerpen 
te berde421. "IMI en Wednesbury dienden een gezamenlijk voorstel in voor de 
doorvoering van een prijsverhoging in het VK. Het voorstel werd later met succes ten 
uitvoer gelegd door middel van achtereenvolgende prijsverhogingen tussen april en 
november 1994 waardoor de prijs van koperen buizen in totaal met ongeveer 60% 
steeg422. Wellicht is ook de toewijzing van volumes/quota voor het VK aan de orde 
geweest423.

(278) Bij een andere gelegenheid verklaarde Mueller dat "waarschijnlijk halverwege de 
jaren '90" na een IWCC-vergadering er een bijeenkomst had plaatsgevonden waarin 
o.a. gesproken was over feitelijke en beoogde verkoopvolumes op de Ierse markt424. In 
met de hand geschreven aantekeningen zijn de besprekingen over de verkoopvolumes 
op de Ierse markt samengevat. Aangezien deze op papier van het Royal Windsor Hotel 
zijn gesteld, is het waarschijnlijk dat Mueller in beide gevallen naar dezelfde 
bijeenkomst verwijst. De aantekeningen bevatten een lijst van de aan Ierland geleverde 
tonnages volgens de schattingen van IMI en volgens de opgaven van elke 
onderneming, alsmede het voorgestelde verlaagde verkoopvolume voor elke 
concurrent: zo werd bijvoorbeeld de verkoop van TMX door IMI op "280" geschat, 
terwijl TMX "350" opgaf, en werd het geplande afzetvolume op "300" gesteld. De lijst 

  
418 Zie dossier blz. 11032-11033.
419 Zie dossier blz. 22367, 22379-22381 (reiskostendeclaraties).
420 Zie overweging (264) en dossier blz. 32540-32542, 32052, 32053.
421 Zie dossier blz. 0019-0020, 15951.
422 Zie dossier blz. 15951 (vert.).
423 Zie dossier blz. 15951 met verdere uitleg over de uitwisseling van informatie en de uitoefening van 

toezicht.
424 Zie dossier blz. 0367-0369.
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bevat ook cijfers voor IMI, OTK, KM, Wieland, Halcor en Wednesbury425. Een 
medewerker van OTK herinnerde zich dat er op 23 april 1994 een vergadering van het 
Copper Water Tube Committee van de IWCC plaatsvond in het Royal Windsor Hotel 
te Brussel. Hij verklaarde dat er voor of na de officiële IWCC-vergadering wellicht 
een informele bijeenkomst had plaatsgevonden426. Volgens een uitnodiging van de 
IWCC zou er van 23-25 maart 1994 een IWCC-vergadering zijn gehouden in het 
Windsor Hotel in Brussel. Afgaande op de met de hand geschreven aantekeningen die 
in het kantoor van de heer Wallace zijn gevonden, zouden er op zijn minst 
besprekingen zijn gevoerd over de Ierse markt427.

(279) Tussen maart en december 1994 voerden EM en OTK correspondentie over 
verschillende geplande vergaderingen (in april, mei, juni, september en december). Tot 
de onderwerpen die werden besproken tijdens deze bijeenkomsten behoorden ook de 
druk die in Europa bestond op sanitaire buizen428. In die periode had OTK ook contact 
met Wieland429.

(280) Volgens KME werd er op 25 mei 1994 een "Zürich-vergadering" gehouden. Tot de 
deelnemers behoorde een vertegenwoordiger van EM430. De door OTK overgelegde 
aantekeningen bevestigen deze bijeenkomst. Het was een bijeenkomst op operationeel 
niveau431.

(281) Op 30 mei 1994 ontving OTK een fax van KM met verkoopcijfers 
(hoogstwaarschijnlijk van KM) voor de eerste vier maanden van 1994432. Voorts 
geven tabellen d.d. 09.06.1994 en 15.06.1994 verkoopvolumes en marktaandelen weer 
voor de eerste vijf maanden en voor 1993 van de SANCO-producenten KM, Wieland, 
BCZ, TMX, EM, en de niet-SANCO-producenten Buntmetall, "DG/DS", Halcor, 
HME, IMI, OTK, "WB" en "MKM"433. Op 3 juni 1996 liet TMX de heer Porthén per 
fax weten dat prijslijst nr. 19 per 1 juni zou worden toegepast en wees ook op de 
kortingen voor "Franse SANCO", "ingevoerde SANCO", "invoer uit voorraad" en 
"invoer vanaf de fabriek"434.

(282) Uit een reiskostendeclaratie van een medewerker van EM blijkt dat hij 
op 16 juni 1994 aan een vergadering in Zürich deelnam435. OTK bevestigde dat er een 
bijeenkomst op operationeel niveau had plaatsgevonden. Tot de deelnemende 
bedrijven behoorden Wieland, IMI, Wednesbury, TMX, EM, HME, Halcor, 
Desnoyers, BCZ, MKM en OTK. De deelname van de medewerkers van KME die 

  
425 Zie de aantekeningen, dossier blz. 0425, en uitleg, dossier blz. 0367-0369.
426 Zie dossier blz. 32710.
427 Zie dossier blz. 3450-3453.
428 Zie dossier blz. 10832-10841.
429 Zie de memo die hoogstwaarschijnlijk was opgesteld voor een bijeenkomst met Wieland, dossier 

blz. 11034-11035, kennis van Outokumpu van de capaciteit van Wieland, dossier blz. 11038.
430 Zie dossier blz. 22367, 22382 (reiskostendeclaraties).
431 Zie dossier blz. 22738.
432 Zie dossier blz. 22784.
433 Zie dossier blz. 22785, 22786.
434 Zie dossier blz. 22787-22788.
435 Zie dossier blz. 32540, 32541, 32052, 32053. Zie dossier blz. 22367, 22383 (zie evenwel de 

tegenstrijdige data in de reiskostendeclaraties).
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volgens OTK aanwezig waren geweest, werd niet door KME bevestigd436. Volgens de 
aantekeningen van OTK ging de bijeenkomst voornamelijk over de Duitse markt, waar 
de prijzen waren verslechterd en er steeds meer twijfel bestond over de 
betrouwbaarheid van de informatie over de marktaandelen. KM en Wieland deelden 
de anderen mee dat zij vastbesloten waren om gezamenlijk vergeldingsmaatregelen te 
nemen indien de afspraken niet zouden worden nagekomen. Verschillende 
buizenfabrikanten gaven te kennen dat zij zich aan de overeengekomen volumes 
zouden houden437.

(283) De aantekeningen van OTK van de bijeenkomst van 16 juni 1994 bevestigen dat de 
vorige vergadering op 25 mei plaatsvond. Kort daarna lekte er informatie uit bij de 
distributeurs over overeenkomsten die tijdens de vergadering van 25 mei waren 
gesloten. De deelnemers waren geschokt door het uitlekken van informatie over de 
overeenkomsten en verklaarden weinig genegen te zijn aan toekomstige vergaderingen 
deel te nemen mocht er nog meer informatie uitlekken. Wieland en KM waren bereid 
om prijsverhogingen in heel Europa te steunen hoewel zij 15,8% van hun 
marktaandeel waren kwijtgeraakt438. Wieland gaf te kennen dat zij kortingen verleende 
van ~ 26% op "M/DS/ZO Orders, 5-10 t per order", en ~ 28% aan grote handelaren, 
BCZ respectievelijk 29-31% en 32%, MKM respectievelijk 37-38% en 36%. De 
kortingen van andere producenten (Buntmetall, HME, EM en Desnoyers) werden ook 
besproken439. Nadat iedereen een overzicht had gegeven van zijn verkopen in 
Duitsland en er overeenstemming was bereikt over volumes (b.v. IMI: "honour the 
spirit"), verliet een medewerker van Outokumpu de bijeenkomst na 5 ½ uur met de 
opmerking: “Ik zal mij tot en met augustus aan het voorgestelde volume houden. Als 
deze groep niet bij zijn zinnen komt, zal ik mij met alle plezier aansluiten bij 
KM&WW en dan is het hek van de dam"440.

(284) Op 6 mei 1994 stuurde Wieland een fax naar Kabelmetal, OTK, TMX, EM, IMI, en 
Wednesbury met een uitnodiging voor de “Copper Water-Tube vergadering 
op 8 juli 1994 in Zurich Airport Forum Tower”441. Geen van de partijen kon zich 
herinneren of de vergadering daadwerkelijk plaatsvond442.

9.2.7. 1995

(285) In de periode van juli 1994 tot einde 1995 troffen de concurrenten elkaar bij 
verschillende gelegenheden in het kader van vergaderingen van de 
brancheorganisaties443. Niet kon worden vastgesteld in hoeverre er sprake was van 

  
436 Zie dossier blz. 22367, 22383 (reiskostendeclaraties) enerzijds en dossier blz. 32710 anderzijds.
437 Zie dossier blz. 32710, 22738-22743.
438 Zie dossier blz. 22738, 22739.
439 Zie voor details dossier blz. 22740, 22741.
440 Zie dossier blz. 22742, 22743, 32710.
441 Zie dossier blz. 0367 en bijbehorende bijlage 11 (dossier blz. 0422, 0423).
442 Zie dossier blz. 0367.
443 Bijvoorbeeld van juni 1994 tot december 1996 namen medewerkers van KME ten minste deel aan de 

volgende evenementen in verband met koperen leidingbuizen: bijeenkomst op 21/22 juni 1994 van een 
ECPPC-werkgroep in Brussel; tussen 10-14 juli 1994 een ECPPC-bijeenkomst in Zwitserland; 19/20 
juli 1994 een ECPPC-bijeenkomst in Frankfurt; 18-20 oktober 1994 een bijeenkomst van een ECPPC-
stuurgroep in Brussel; 21-23 november 1994 ECPPC-commissie voor verkoopbevordering in Brussel; 
12/13 december 1994 een ECPPC-bijeenkomst in Frankfurt; 21-23 februari 1995 een bijeenkomst van 
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concurrentiebeperkende contacten tijdens die bijeenkomsten. Volgens een vroegere 
bestuurder uit de sector koperen leidingbuizen, hetgeen wordt bevestigd door BCZ, 
duurden de contacten evenwel voort tot halverwege 1995 en vond er tenminste een 
concurrentiebeperkende bijeenkomst plaats op Europees niveau rond mei of juni 1995, 
mogelijk ter gelegenheid van een bijeenkomst van de brancheorganisatie. Tot de 
deelnemers behoren BCZ en de andere gebruikelijke deelnemers aan bijeenkomsten op 
Europees niveau444. Volgens de verklaringen van KME lijkt het erop dat dit contact 
niet plaatsvond ten tijde van de IWCC-bijeenkomst in Tucson (15-17 mei 1995). KME 
gaf te kennen dat haar medewerkers geen weet hadden van enige 
concurrentiebeperkende contacten “tijdens deze [branche]-bijeenkomsten” in de 
bewuste periode445. KME merkt evenwel op “dat zij concurrentiebeperkende contacten 
niet volledig kan uitsluiten”446. Tijdens de hoorzitting verklaarde OTK uitdrukkelijk 
niet te willen uitsluiten dat er concurrentiebeperkende contacten hadden 
plaatsgevonden maar dat zij zich geen contacten in 1995 kon herinneren447. Terwijl de, 
door BCZ bevestigde, verklaring van de vroegere bestuurder ervoor pleiten dat een 
concurrentiebeperkende bijeenkomst plaatsvond, blijkt uit de verklaringen van KME 
en Wieland niet het tegendeel. Bij gebrek aan een bevestiging van andere deelnemende 
partijen aan de bijeenkomst rond mei of juni 1995 en bij gebrek aan specifieke 
gegevens over deze bijeenkomst, acht de Commissie het echter evenmin bewezen dat 
de bijeenkomst van de partijen op Europees niveau heeft plaatsgevonden. Ergens 
in 1995 staakte Boliden de deelname aan de kartelvergaderingen.

9.2.8. 1996

(286) Wieland verklaarde dat er op 1 februari 1996 een vergadering plaatsvond in Stuttgart 
(Hotel Mövenpick). De deelnemers waren Wieland, TMX en EM448. Naar het schijnt 
was de bijeenkomst alleen van belang voor Wieland en KME449. Er kon niet worden 

    

de commissie voor verkoopbevordering in Londen; 07/08 maart 1995 een bijeenkomst in Zurich; 
24 maart 1995 een bijeenkomst over de campagne voor verkoopbevordering in Londen; 
17/28 maart 1995 een bijeenkomst van de commissie voor verkoopbevordering in Parijs; 
29-31 mei 1995 een campagne van het ECPPC voor verkoopbevordering in Barcelona; 
op 29 augustus 1995 een ECPPC-bijeenkomst voor Cuprotherm-reclame in Frankfurt (Zwitserland); 
11/12 september 1995 een campagne van het ECPPC voor verkoopbevordering in Kopenhagen; 18 
september 1995 een bijeenkomst van de ECPPC-stuurgroep in Brussel; 12 december 1995 een 
bijeenkomst van de ECPPC-stuurgroep in Brussel; 31 januari-1 februari 1996 een ECPPC-bijeenkomst 
in Brussel; 18-19 maart 1996 een IWCC-bijeenkomst en ECPPC-bijeenkomst in Barcelona; 30 mei 
1996 ECPPC-commissie voor verkoopbevordering in Frankfurt; op 12 juni 1996 een ECPPC-
bijeenkomst in Brussel of Budapest; op 9-10 december 1996 een bijeenkomst van de commissie voor 
verkoopbevordering in Brussel. Zie ook dossier blz. 31205-31224 (reiskostendeclaraties) 
en 31271-31274 (notulen).

444 Zie dossier blz. 33420.
445 Zie antwoord van KME op de mededeling van punten van bezwaar van 7 november 2003, blz. 35.
446 Zie antwoord van KME op de mededeling van punten van bezwaar van 7 november 2003, blz. 35, 

bevestigd op de hoorzitting van 28 november 2003, waar een vertegenwoordiger verklaarde dat "KME 
niet kon uitsluiten" (vert.) dat dergelijke contacten hebben plaatsgevonden.

447 Zie slide 12 en 13 van "koperen leidingbuizen – hoorzitting - speaking notes van Outukumpu" van 28 
november 2003.

448 Zie dossier blz. 22875.
449 Zie dossier blz. 32711.



NL 75 NL

nagetrokken of deze bijeenkomst directieleden betrof, zoals Wieland te kennen gaf, of 
alleen de Franse markt, zoals KME verklaarde450.

(287) Volgens Wieland vonden er op 5 maart 1996 bijeenkomsten van 
verkoopvertegenwoordigers plaats in Düsseldorf (Arabella Hotel)451 en 
op 26 maart 1996 in Stuttgart (“Mövenpick”)452. De andere partijen konden zich niets 
van deze bijeenkomsten herinneren. Gezien de plaats van samenkomst betroffen de 
bijeenkomsten wellicht alleen SANCO-producenten (met uitzondering van BCZ)453.

(288) Wieland verklaarde dat er op 11 april 1996 een bijeenkomst op directeursniveau 
plaatsvond op de luchthaven van Frankfurt (“Airport Center”)454. OTK bevestigde dat 
het een bijeenkomst op het hoogste niveau betrof, hoewel zij zich niet precies kon 
herinneren wie hieraan had deelgenomen. Volgens OTK waren dat waarschijnlijk de 
gebruikelijke vertegenwoordigers van de KME-groep, Wieland, IMI en OTK455. OTK 
verklaarde dat de deelnemers aan die vergadering de mogelijkheid bespraken van de 
invoering van een regeling voor het toezicht op de marktaandelen456.

(289) Voor zover OTK zich kon herinneren, vond er op 3 mei 1996 in Zürich een 
bijeenkomst op operationeel niveau plaats in aansluiting op de laatste bijeenkomst op 
topniveau op 11 april 1996457. Tot de deelnemers behoren KME, EM, Wieland en 
IMI458. Volgens OTK trad een vertegenwoordiger van KME op als voorzitter. Onder 
verwijzing naar de topontmoeting op 11 april stelde deze vertegenwoordiger voor om 
de Duitse markt te stabiliseren, waar de vraag dusdanig was afgenomen dat KME 
gedwongen was om haar fabriek in Osnabrück zeven dagen stil te leggen. Daarom 
vroeg KME dat de andere buizenproducenten hun uitvoer naar Duitsland aanzienlijk 
zouden beperken. Anders zouden de Duitse buizenfabrikanten op andere geografische 
markten toeslaan. De deelnemers antwoordden dat voor andere grote markten 
eveneens soortgelijke volumeovereenkomsten moesten worden gesloten, wilden zij dit 
voorstel aanvaarden459. KME bevestigde dat op 3 mei 1996 een bijeenkomst in Zürich 
had plaatsgevonden waaraan haar medewerkers hadden deelgenomen460, en dat de 
bijeenkomst bedoeld was om een forum te creëren voor toekomstige besprekingen461.

  
450 Zie antwoord van KME op de mededeling van punten van bezwaar van 7 november 2003, blz. 35, 36.
451 Zie dossier blz. 22868.
452 Zie dossier blz. 22868; zie ook de tabel van 23.4.1996, dossier blz. 31137.
453 Zie dossier blz. 32711.
454 Zie dossier blz. 22875. 
455 Zie dossier blz. 32711. In interne documenten van Outokumpu van 10 april 1996 wordt verklaard: 

"indien de situatie in Spanje niet verbetert, zullen wij hard terugslaan – en dan is een oorlog met KMO 
onvermijdelijk!" (dossier blz. 11040). Met betrekking tot Spanje: "Kabelmetal heeft de concurrentie 
verstoord en lijkt de marktstructuur en de marktprijzen niet in acht te nemen. Het zou jammer zijn als de 
resultaten van de uiteindelijk toch veelbelovende AENOR-campagne teniet zouden worden gedaan door 
het optreden van KME; dat zou net zulke desastreuze gevolgen hebben als de oorlog in Lapland"; met 
betrekking tot Polen: "IMI en BMA hebben de marktprijs de grond ingeboord" , dossier blz. 11041.

456 Zie dossier blz. 32711.
457 Zie dossier blz. 11764, 32711, ook 32543.
458 Zie dossier blz. 32711.
459 Zie dossier blz. 32711.
460 Zie dossier blz. 22367, 22385-22390 (reiskostendeclaraties).
461 Zie dossier blz. 32543, zie ook overweging (264) en dossier blz. 32540-32542, 32052, 32053.
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(290) Uit de aantekeningen die OTK tijdens die vergadering heeft gemaakt, blijkt wat er 
besproken werd:

"[Medewerker van KME] verwees naar de vorige vergadering op 11 april waarop 
"de grote jongens" aanwezig waren. Hij wilde het volgende:

1. Volumetoezicht

2. Prijsbesprekingen

3. Uitwisseling van gegevens over geplaatste orders en geleverde hoeveelheden

4. Communicatiekanaal

[Medewerker van KME] lichtte de ontwikkeling van volumes en prijzen van KM en 
WW voor de jaren 1989-1995 toe aan de hand van indexen […]

Het dreigement van de Duitsers: Als de invoer niet overeenkomstig de afnemende 
vraag vermindert, zullen de Duitsers op alle andere markten toeslaan. De bedoeling 
van deze vergadering is om na te gaan of het mogelijk is om unaniem tot een plan 
voor KME-WW-IMI-OKC te komen.

[Medewerker van KME] informeerde of de deelnemers geïnteresseerd waren in 
samenwerking (=gaan jullie de hoeveelheden verminderen?)

- [Medewerker van IMI]: OK, mits prijsverhogingen in 2 of 3 verschillende 
landen. Een eerste voorwaarde voor succes is een totaalpakket dat ook voor de 
anderen aanvaardbaar is.

- [Medewerker van OTK]: voor samenwerking is nodig dat KM zich weet te 
gedragen in Spanje en WW in Engeland.

Prognose van de vraag

Q1 Q2 Q3 Q4
1995 25 200 to 22950 22 200 23 100 (E) 93 450 to
1996 18 900 to 21 000 20 100 21 000 81 000 to

-25% -10% -9,5% -10%

Kortingen: 

Thans Doel
RAL 42-46% 42-46%
IMP-SANCO 38-45% 40-44%
SANCO 30-35% 38-42%

In bovenstaande tabel is de prijsstelling van Woeste/Babcock niet opgenomen. 
Maximale kortingen voor C&G, Thyssen Metal Merchants. 

INSTEMMING OF AFWIJZING? tegen 17 mei 1996

EMT >Degond/Desnoyers, HME
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WW >BMA

Niemand >MKM

KM >BCZ, Halcor

IMI >Wednesbury

OKC

Indien iedereen akkoord, vervolg op 20 mei 1996

[…]

1. Q2 van MKT 10% lager dan in 1995>invoer eveneens met 10% te verminderen

2. Kortingen bevriezen (RAL)

3. Duitse SANCO-kortingen omhoog (5%) om het prijsverschil te verkleinen

4. Linienspiel 1-2 lijnen/maand vanaf juli (te recupereren [5%] + 40 D[E]M 
eerdere verliezen 1992-1995)

[…]

Volgende vergadering

23 mei-Milaan

Birmingham, 25 juni namiddag"462.

(291) Volgens Wieland vond er een bijeenkomst van topmanagers plaats op 21 juni 1996 op 
de luchthaven van Parijs (Holiday Inn). Tot de deelnemers behoorden Wieland en 
TMX463. Aangezien de andere partijen zich deze bijeenkomst niet kunnen herinneren, 
was deze misschien alleen van belang voor de KME-groep en Wieland (SANCO-
producenten) of de Franse markt464.

(292) Volgens Wieland vond er op 25 juni 1996 een vergadering van
verkoopvertegenwoordigers plaats in Manchester (Hilton)465. OTK herinnert zich een 
dergelijke vergadering op operationeel niveau. Hoogstwaarschijnlijk was deze 
bijeenkomst eveneens een vervolg op de topontmoeting van 11 april met dezelfde 
deelnemers als de vergadering van 3 mei 1998466.

  
462 Zie dossier blz. 22744-22750.
463 Zie dossier blz. 22876. Volgens Wieland betrof het een bijeenkomst op hoog niveau.
464 Zie dossier blz. 32711.
465 Zie dossier blz. 22868.
466 Zie dossier blz. 32711. Zie ook de aantekeningen van Outokumpu van de vorige vergadering, dossier 

blz. 22746, 22749.
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(293) OTK verklaarde aanvankelijk dat er in juni 1996 een bijeenkomst in Frankfurt 
plaatsvond467. Later gaf zij te kennen dat de bijeenkomst, die zich op het operationele 
niveau afspeelde, op 19 juli 1996 in het Sheraton Hotel in Frankfurt had 
plaatsgevonden468. OTK herinnerde zich dat KME en IMI hieraan hadden 
deelgenomen, en dat Wieland niet aanwezig was469. Tijdens deze bijeenkomst stelden 
de Duitse leidingbuizenproducenten voor om een enkele prijslijst voor Europa in te 
voeren. IMI en OTK wezen dit idee van de hand. Geleverde volumes en 
marktaandelen werden bezien. Er werd geconcludeerd dat de statistieken niet accuraat 
waren, dat de prijzen aan het afkalven waren en dat de voorgestelde 
volumebeperkingen voor de Duitse markt niet in acht werden genomen. Volgens OTK 
verhoogden de Duitse producenten kort na de vergadering hun volumes om hun 
productiecapaciteit volop te benutten, en verlaagden zij hun prijzen470.

(294) In november 1996 liet OTK een interne memo circuleren bij haar afdeling koperen 
producten over de juridische grenzen aan samenwerking en uitwisseling van 
informatie tussen concurrenten471.

9.2.9. 1997

(295) Volgens Wieland vond op 14 februari 1997 een vergadering op hoog niveau plaats in 
Stuttgart (Hotel Mövenpick). Dit wordt gestaafd door de agenda van een medewerker 
van Wieland, waarin staat aangegeven dat er een zaal voor zes personen is 
gereserveerd472. Noch KME noch OTK kunnen zich iets van deze vergadering 
herinneren473.

(296) Volgens een vermelding in een agenda ontmoette Wieland KME op 24 juni 1997 in 
Frankfurt (Kempinski Hotel Gravenbruch)474.

(297) Wieland verklaarde dat op 27 juni 1997 in Frankfurt (Airport Center)475 een 
vergadering van verkoopvertegenwoordigers plaatsvond. OTK bevestigde dat een 
bijeenkomst had plaatsgevonden maar merkte op dat het om een vergadering op het 
hoogste niveau ging. Volgens OTK was de bijeenkomst bedoeld om de 
wederinvoering van het markttoezichtsmechanisme te bespreken; tot de deelnemers 
behoorden OTK, KME, IMI en Wieland476.

  
467 Zie dossier blz. 11764.
468 Zie dossier blz. 32711.
469 Zie dossier blz. 32711.
470 Zie dossier blz. 32711, 32712.
471 Zie dossier blz. 11381-11383. Zie ook dossier blz. 16973: Volgens Mueller woonde Outokumpu naar 

werd gezegd in een later stadium een (aantal) vergadering(en) niet bij omdat Outokumpu zich zorgen 
maakte over de Europese Commissie.

472 Zie dossier blz. 7765, 22876. Wieland verklaarde dat er gewoonlijk werd deelgenomen door: KME, 
IMI, Outokumpu, Wieland. Slechts een of twee incidentele bijeenkomsten werden bijgewoond door: 
Boliden, HME en Buntmetall.

473 Zie dossier blz. 32712.
474 Zie dossier blz. 7770.
475 Zie dossier blz. 22868. Volgens Wieland waren in de regel de volgende ondernemingen 

vertegenwoordigd: KME, Tréfimétaux, Outokumpu, IMI, Boliden, Mueller, Halcor, HME, Wieland en 
Buntmetall. Sommige ondernemingen en/of medewerkers waren mogelijk niet op alle vergaderingen 
aanwezig.

476 Zie dossier blz. 32712.
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(298) Aantekeningen van een telefoongesprek tussen KME en OTK geven duidelijkheid 
omtrent de agenda voor de vergadering van 28 en 29 juli 1997. Er kon niet worden 
vastgesteld welke partij de agenda had vastgesteld477. Volgens de aantekeningen 
waren de deelnemers voornemens basisregels overeen te komen voor de prijsstelling 
voor koperen leidingbuizen. Buizen dienden geprijsd te worden per meter en de 
doelstellingen voor 1997 dienden te worden besproken. Een tweede onderwerp op de 
vergadering betrof de vraag in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. Er 
dienden "reële cijfers" te worden gebruikt. Ten derde dienden met betrekking tot de 
toewijzing van hoeveelheden de volgende punten aan de orde te worden gesteld: 
"Controle (wat en hoe, Info)", "principe van het marktleiderschap", "andere landen, ~ 
Polen", "wat gebeurt er wanneer iemand niet meedoet". Ten vierde diende met 
betrekking tot de "prijsstijging met ingang van September (40-50 D[E]M)", het 
huidige systeem en de doorzichtigheid te worden besproken. Als laatste werd een 
euro-prijslijst voor 1998 overwogen478.

(299) In een interne fax van 28 juli 1997 […] wordt bericht over een voorgenomen contact 
met een vertegenwoordiger van KME die betrokken was bij de inbreuk479. Een 
medewerker van […] had van IMI het bestaan vernomen van een "tabel" waarin 
bepaalde producenten van koperen buizen waren opgenomen480.

(300) OTK verklaarde dat op 28 en 29 juli 1997 in Hamburg (Elysee Hotel) een EDWR-
vergadering werd gehouden met deelnemers van zowel het hoogste niveau (29 juli) als 
het operationele niveau (28 juli). OTK herinnert zich dat topmanagers van de volgende 
ondernemingen eraan deelnamen: KME, Wieland, IMI en OTK. De bijeenkomst op 
het operationele niveau werd bijgewoond door OTK, IMI, KME, EM, TMX en 
Wieland481. Het doel van de vergadering was de contacten tussen concurrenten te 
reorganiseren door opnieuw over te gaan op de uitwisseling van accurate informatie. 
De deelnemers stemden erin toe accurate volume- en verkoopcijfers te verstrekken482. 
De voornaamste punten van de vergadering betroffen de vaststelling van streefcijfers 
voor de marktaandelen, richtsnoeren voor de prijsstelling en kortingen voor groepen 
afnemers. KME en Wieland bevestigden dat de bijeenkomst plaatsvond483. De 
uitnodiging voor de vergadering was afkomstig van KME484. Volgens KME werden de 
bijeenkomsten na de vergadering van juli in Hamburg bij toerbeurt door de deelnemers 
georganiseerd485.

(301) OTK verklaarde dat er een gezamenlijke bijeenkomst van het hoogste en het 
operationele niveau plaatsvond op 9 september 1997 in Frankfurt (Sheraton Airport 

  
477 Zie dossier blz. 32722, 22751.
478 Zie dossier blz. 22751.
479 Zie dossier blz. 0345.
480 Zie voor verdere achtergrondinformatie,dossier blz. 16969, 16970.
481 Zie dossier blz. 11764, 32712, 22776, 22777 (uitnodiging); 9441, 9520 (reiskostendeclaraties). Notulen 

en een onkostendeclaratie bevestigen dit, zie dossier blz. 22408, 22409.
482 Zie dossier blz. 32712.
483 Zie dossier blz. 11764, 32544, 22868, 22392, 22404-22410 (uitnodiging, notulen, 

reiskostendeclaraties). KME verklaarde dat ook Outokumpu had deelgenomen. Maar deelname blijkt uit 
de notulen. Volgens Wieland betrof het een bijeenkomst van de verkoopvertegenwoordigers van de 
deelnemende ondernemingen.

484 Zie dossier blz. 32544, 22404, 22405.
485 Zie dossier blz. 32544.
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Hotel). Hieraan werd deelgenomen door Wieland, KME, EM, IMI en OTK486. Lange 
discussies op het hoogste niveau leidden tot een "overeenkomst over de marktaandelen 
voor elke deelnemer alsmede over streefcijfers voor prijsverhogingen. Het 
operationele niveau werd opgedragen de overeenkomst ten uitvoer te brengen. Op de 
vergadering werd voorts een beslissing genomen over de invoering van een regeling 
voor de uitwisseling van betrouwbare informatie. IMI werd gevraagd de informatie-
uitwisseling op te zetten via een onafhankelijke instantie. Deze ging begin 1998 van 
start en verliep via het World Bureau of Metal Statistics"487.

(302) Uit handgeschreven aantekeningen van OTK van de vergadering van 9 september 
blijkt dat er gesproken werd over marktaandelen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Spanje en het VK, kortingen, prijsverhogingen, het contacteren van andere 
concurrenten (BCZ – "[een medewerker van KME] zal het proberen", "HME –
KME"…), en de vraag of andere landen moesten worden opgenomen (een lijst omvat 
"CH, IT, AT, Polen, B, SC, Hongarije, PL+CIS")488. Wieland en KME bevestigden dat 
deze vergadering plaatsvond, waarbij Wieland tevens te kennen gaf dat het een 
bijeenkomst van topmanager betrof489.

(303) OTK herinnert zich dat er op 16 september 1997 een bijeenkomst op operationeel 
niveau plaatsvond in Parijs (Hilton). Tot de deelnemers behoorden vertegenwoordigers 
van KME, TMX, EM, Wieland, IMI en OTK490. Op de vergadering werden de 
praktische werkzaamheden in verband met de overeenkomsten van 9 september 
voortgezet491.

(304) In een memo van Wieland d.d. 17 september 1997 worden de resultaten van een 
vergadering samengevat, hoogstwaarschijnlijk die van 16 september 1997492.

"Koperen installatiebuizen Europa: beknopt verslag van onze bijeenkomst ter 
beoordeling van de vijf voornaamste EU-markten in het licht van onze 
verkoopplanning voor 97/98. Voornaamste marktdeelnemers en hun vermoedelijke 
marktaandelen, berekend aan de hand van de beschikbare statistieken en de 
geschatte marktvolumes: de vijf voornaamste EU-markten nemen 75-80% van het 
totale marktvolume in de EU voor hun rekening.

Beoordeling vanuit het oogpunt van de prijzen van de vijf voornaamste markten in de 
EU, waarvoor wij voor WW in eerste instantie een verbetering van de opbrengst van 
de verwerking met 50 D[E]M /kg dienen te bewerkstelligen.

Frankrijk: Volgens informatie van WF zijn er geruchten dat TMX een nieuwe 
prijslijst wil publiceren met een verhoging van FF 2,~ kg wat overeenkomt met 

  
486 Zie dossier blz. 7771 (agenda), 11764, 32712, 32713, 22768-22770 (uitnodiging), 22771-22775 

(aantekeningen).
487 Zie dossier blz. 32712, 32713 (vert.).
488 Zie dossier blz. 22771-22775.
489 Zie dossier blz. 7771 (agenda), 22876, 22392, 22411, 22412. Volgens Wieland betrof het een 

bijeenkomst op hoog niveau. Een directielid van Wieland maakte een samenvatting van de bijeenkomst, 
zie dossier blz. 22155, 22156.

490 Zie dossier blz. 11764, 32713.
491 Zie dossier blz. 32713.
492 Zie de volledige memo (inclusief tabellen), dossier blz. 22969-22978.
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D[E]M 60/kg bij een korting van 54%. Aan verschillende afnemers in Frankrijk is 
reeds vertrouwelijk meegedeeld door TMX dat, volgens de nieuwe prijslijst, 
kortingen (in procenten) afhankelijk van geleverde hoeveelheid als volgt zullen 
worden vastgesteld (in onderstaande tabel geven wij, op basis van de ervaring in het 
verleden ook de verschillen in kortingen aan in vergelijking met andere 
buizenkwaliteiten):

[TABEL]

Zodra de TMX-lijst officieel op de markt verschijnt, zullen wij vanaf die datum 
nieuwe orders van Frankrijk ook alleen aanvaarden op basis van de nieuwe TMX-
lijst en zullen wij zelf onverwijld een afzonderlijke WW-lijst opstellen zoals wij in het 
verleden hebben gedaan.

Verenigd Koninkrijk: Om de door ons beoogde opbrengstverbetering ook in het VK 
te bewerkstelligen, zullen wij aan de hand van het volgende nieuwe 
kortingenscenario te werk gaan:

[TABEL]

Duitsland: Op onze Duitse markt kunnen wij ook alleen een snelle prijsverbetering 
bewerkstelligen via een passende prijsindexering … Eind November of uiterlijk begin 
december zijn wij van plan een nieuwe SANCO prijslijst te publiceren...

[TABEL]

Spanje: Aangezien de vraag naar koperen installatiebuizen in Spanje zeer groot is, 
wil Outokumpu naar verluidt, aldus onbevestigde berichten van WEBA, een nieuwe 
prijslijst publiceren met een verhoging van 40-50 ptas/kg; gezien de goede 
marktsituatie worden er duidelijk verdere prijsaanpassingen gepland via 
prijsindexen.

Belangrijke partners zijn van tevoren al vertrouwelijk door Outokumpu in kennis 
gesteld van de volgende handelskortingsregeling (vóór aftrek van betalingskorting):

[TABEL]

Bovendien blijven de jaarlijkse bonussen uiteraard voortbestaan in Spanje. 
Bovenstaande kortingspercentages lijken te zijn bedoeld voor hele 
vrachtwagenladingen. Zodra de nieuwe lijst officieel verschijnt, wil Outokumpu, 
aldus onze informant, deze onmiddellijk toepassen op alle nieuwe contracten"493.

(305) Mueller wees erop dat van ongeveer eind 1997, mogelijk tot februari 2001, 
"bijeenkomsten van de zogenaamde "olifanten" plaatsvonden (olifanten waren 
directieleden van KME, IMI, Outokumpu, Wieland en, vanaf ongeveer 
oktober 1997 tot eind 1998, op uitnodiging van IMI, Mueller)494. IMI had Mueller 

  
493 Zie dossier blz. 22969-22975 (vert.). Zie ook de memo van 6 oktober 1997, dossier blz. 22157-22159.
494 Zie dossier blz. 0025, 0026.
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benaderd "met een marktverdelings"aanbod" van de olifanten495. Het voornaamste 
onderwerp van de besprekingen was een "prognose van verkoopvolumes, 
volumetoewijzing en schatting van prijsverhogingen"496.

(306) Mueller verklaarde dat zij ten minste vanaf 21 oktober 1997 betrokken was bij de 
invoering van het systeem voor informatie-uitwisseling van het World Bureau of 
Metal Statistics (WBMS)497. Het betrof het bijeenbrengen van gegevens van elk van 
de vijf deelnemende ondernemingen (KME, Wieland, IMI, Outokumpu en Mueller) 
over verkopen en orders in vijf landen (Duitsland, het VK, Spanje, Frankrijk en 
Nederland). WBMS was belast met het beheer van het statistische systeem498.

"Volgens dit systeem moest elk van de deelnemende ondernemingen elke maand 
informatie verstrekken over verkoopvolumes en orders, uitgedrukt in ton, in de vijf 
landen. In ruil daarvoor moest het WBMS maandelijks de cijfers verstrekken van de 
totale verkoop en orders, uitgedrukt in tonnen, voor de vijf deelnemers in de vijf 
landen, zodat elke afzonderlijke deelnemer zijn marktaandeel als percentage van het 
totale marktaandeel van de deelnemers kon berekenen.

Bovendien moest volgens het systeem elke deelnemer die naar schatting een 
marktaandeel van meer dan […]% had in een van de vijf landen per kwartaal een 
schatting verstrekken van het totale verbruik voor dat land in het voorgaande 
kwartaal… Aangenomen wordt dat er nooit dergelijke schattingen aan het WBMS 
werden verstrekt.

In de zogenaamde "straatveger"-bijeenkomsten moesten de deelnemers hun 
individuele cijfers, zoals die aan het WBMS waren doorgegeven, bekendmaken. De 
WBMS-cijfers werden gebruikt voor het toezicht op de door de deelnemers verkochte 
volumes zoals deze in de "straatvegers"-vergaderingen waren opgegeven”499.

(307) In een brief van 22 oktober 1997 verzocht Wednesbury Desnoyers haar "prognoses 
voor de verkoopvolumes voor oktober, november en december" te verstrekken en haar 
mening te geven over de schattingen van Wednesbury van de marktvolumes per land 
in 1997. Wednesbury gaf te kennen dat zij in de vergadering van de komende week 
"enige informatie diende te verstrekken over de Europese prijsniveaus". Zij zou voorts 
"iedere inbreng van Desnoyers" dienaangaande op prijs stellen, "in het bijzonder met 
betrekking tot Frankrijk, Duitsland en Spanje". Wednesbury zond in de bijlage 
volume- en prijsinformatie toe500.

(308) De volgende faxen en/of brieven getuigen van de periode waarin het systeem van het 
WBMS voor de uitwisseling van informatie werd opgezet: faxen van 21 oktober 1997,
16 december 1997, 13 januari 1998, 27 januari 1998 en 2 februari 1998 van IMI aan 
KME, Wieland, OTK en Desnoyers, soms ook Wednesbury, en interne 

  
495 Zie dossier blz. 0026; het aanbod was gedaan op een "Novotel Note"; dossier blz. 16970, 16971.
496 Zie dossier blz. 0026.
497 Zie dossier blz. 0374-0377. Zie ook de tabellen d.d. 19.5.1997 en een interne nota van IMI 

van 13 oktober 1997, dossier blz. 3425-3432, 15896-15901, 15953-15955. Zie ook overweging (223).
498 Zie dossier blz. 0376.
499 Zie dossier blz. 0376, 0377 (vert.).
500 Zie dossier blz. 17709-17716.
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correspondentie van Mueller alsmede correspondentie met IMI501. […] Mueller erop 
uit was zich aan te sluiten bij "Table V"502. Het WBMS-systeem voor de uitwisseling 
van informatie werd uiteindelijk een systeem op maandelijkse basis en 
op 10 december 1999 zag Mueller af van deelname hieraan503.

(309) Volgens OTK vond er op 22 oktober 1997 een vergadering op operationeel niveau 
plaats in Düsseldorf (Arabella)504. Het "verslag van de resultaten" werd door KME 
toegezonden aan IMI, EM, TMX, KME, OTK en Wieland505. Wieland en KME 
bevestigden deze bijeenkomst506. De notulen van de vergadering getuigden niet van 
enige concurrentiebeperkende besprekingen. Evenwel in aansluiting op de 
septemberbijeenkomst in Parijs, aldus OTK, "troffen de deelnemers voorbereidingen 
voor het nieuwste informatie-uitwisselingssysteem en de nieuwe pogingen om tot 
nauwere samenwerking te komen"507.

(310) OTK herinnert zich dat er op 21 november 1997 een vergadering bijeen werd 
geroepen door KME in Düsseldorf (Arabella Hotel). Tot de deelnemers behoorde ook 
BCZ. Doel van de bijeenkomst was om na te gaan of BCZ zou meedoen aan de 
stabilisatie van de marktaandelen. OTK verklaarde dat de geleverde volumes die BCZ 
voor de vergadering had opgegeven, werd besproken door de deelnemers en dat deze 
onnauwkeurig en niet betrouwbaar bleken te zijn508. In haar antwoord op de 
mededeling van punten van bezwaar bevestigde BCZ dat deze bijeenkomst had 
plaatsgevonden. Overeenkomstig een door KME en Boliden getroffen regeling inzake 
WICU-buizen verstrekte BCZ in de vergadering correcte cijfers aan KME van de 
verkoopvolumes voor WICU- en SANCO-buizen voor de periode 1992 tot 1997. Naar 
het schijnt wees BCZ het gezamenlijk aanbod van KME en OTK om aan de EDWR-
bijeenkomsten deel te nemen, van de hand.

(311) Volgens OTK werd er op 1 december 1997 in Londen Heathrow (Airport Hilton) een 
vergadering van een EDWR-werkgroep gehouden509. Wieland en KME bevestigden 
deze vergadering510. Het memorandum van deze vergadering werd toegezonden aan 
IMI, EM, TMX, KME, OTK en Wieland.511

9.2.10. 1998

(312) OTK verklaarde dat er op 30 januari 1998 op de luchthaven van Brussel-Zaventem 
(Sheraton Airport Hotel) een EDWR-vergadering plaatsvond. Tot de deelnemers 

  
501 Zie dossier blz. 0374-0376, 0510-0542 (bijlagen 17 a-g). Voor de correspondentie van Mueller met het 

WBMS, zie ook dossier blz. 0377-0378, 0849-0984 (van 4/2/98-10/12/99).
502 […]
503 Zie bv. dossier blz. 0377-0378, 0849-0860 (0860) en 0860-0984. Voor de mededeling van Desnoyers 

over WBMS, zie ook dossier blz. 1283-1287.
504 Zie dossier blz. 31182 (reiskostendeclaraties), 11764, 32713, 22762-22767.
505 Zie dossier blz. 11764, 22762-22767.
506 Zie dossier blz. 22868, 22392 en 22413-22420 (notulen, reiskostendeclaraties).
507 Zie dossier blz. 32713.
508 Zie dossier blz. 32713.
509 Zie dossier blz. 11764, 32713.
510 Zie dossier blz. 22868 ("bijeenkomst van verkoopvertegenwoordigers"), 22393, 22421-22428 (notulen, 

reiskostendeclaraties).
511 Zie dossier blz. 31182, 11764, 22762-22767.
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behoorden vertegenwoordigers van KME, EM, Wieland, IMI en OTK512. Volgens 
OTK werden er "marktaandeelgegevens bezien en besproken, naar aanleiding waarvan 
werd opgemerkt dat de deelnemers marktaandelen waren kwijtgeraakt op 
verschillende grondgebieden, zoals OCP in Duitsland en Spanje. De volume-
informatie van BCZ werd ook bezien maar viel niet te rijmen…". Omdat er nieuwe 
importeurs waren bijgekomen, wilden sommige marktleiders opnieuw onderhandelen 
over de marktaandelen op hun grondgebieden513. KME en Wieland bevestigden deze 
vergadering514.

(313) In een interne memo van 2 februari 1998 vat Wieland de resultaten van de bijeenkomst 
als volgt samen515:

Verkoopcijfers van BCZ: "Wij hebben de positie van BCZ op de Europese 
installatiebuizenmarkten voor 1996 getoetst aan de interne memo van 2.12.97. 
Voor 1997 kunnen wij nu ervan uitgaan dat de door BCZ gecorrigeerde cijfers in de 
SANCO-statistieken in orde zijn, en wij willen deze voortaan als uitgangspunt 
gebruiken voor onze toekomstige waarnemingen van deze concurrent…"516.

Duitsland: […] Zoals we hebben vernomen, is Outokumpu onder druk gezet door 
Babcock, kennelijk vanwege prijsopgaven van HME die Babcock had ontvangen; 
Babcock had evenwel duidelijk foutieve informatie verstrekt. – Gelieve er zeer goed 
nota van te nemen dat er in de toekomst geen verdere indexverlagingen zullen zijn. 
Wij moeten dat aan onze Duitse afnemers te verstaan geven.

Frankrijk: Qua prijzen lijkt de Franse markt aardig onder controle te zijn wat betreft 
de traditionele leveranciers van koperen installatiebuizen... 

Spanje: Wij willen ons aan de kortingentabel houden die wij op 17.9.97 hebben 
opgesteld. Sedertdien hebben wij vernomen dat Outokumpu nog steeds individuele, 
jaarlijkse bonussen verleent aan elke afnemer. Onze huidige korting van 34 tot 38% 
zonder jaarlijkse bonus is derhalve OK. We moeten thans absoluut deze 
kortingcategorie stabiliseren, […] en we hopen dat Outokumpu in het voorjaar in 
haar eigen belang het prijsniveau in Spanje verder zal verbeteren in de richting 
van 200 D[E]M/kg aan verwerkingsopbrengsten voor de voornaamste maat. Dit zou 
natuurlijk idealiter moeten gebeuren aan de hand van passende prijsindextactieken…

Nederland: Zoals wij gezamenlijk hebben vastgesteld, wordt de nieuwe HME-lijst 
met prijsindexen, d.w.z. net als bij de Duitse prijslijst, strikt door ons toegepast 
tijdens de tweede verkoopfase…517.

  
512 Zie dossier blz. 31116 (reiskostendeclaraties), 11764, 32713, 32714.
513 Zie dossier blz. 32713, 32714.
514 Zie dossier blz. 22868. Volgens Wieland betrof het een bijeenkomst van de verkoopvertegenwoordigers 

van de deelnemende ondernemingen. Zie dossier blz. 22393, 22429-22432 (notulen, 
reiskostendeclaraties). Zie ook de (ongedateerde) tabel met volumecijfers en marktaandelen van 
concurrenten over 1997 voor "F, UK, G, NL, Sp" die bij KME werd gevonden, dossier blz. 6972.

515 Zie voor de volledige memo (inclusief tabel) dossier blz. 22160-22168.
516 Zie dossier blz. 22160, 22161.
517 Zie dossier blz. 22162-22167 (vert.).
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(314) Aan de memo is een tabel gehecht met de leveringen van KME, Wieland, OTK en IMI 
in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK518.

(315) Volgens Wieland werd op 6 maart 1998 in Dusseldorf (Arabella Hotel) een 
vergadering van verkoopvertegenwoordigers gehouden waaraan werd deelgenomen 
door vertegenwoordigers van Wieland en KME519. KME en OTK bevestigden dat er 
een EDWR-vergadering had plaatsgevonden520. Volgens de notulen waren er ook 
vertegenwoordigers van KME, IMI en OTK aanwezig, terwijl EM zich had 
verontschuldigd521.

(316) Volgens Wieland vond er op 12 maart 1998 een DWR-bijeenkomst op het hoogste 
niveau plaats in Venetië (Hotel Danieli)522. OTK kon zich niet herinneren dat er een 
vergadering op topniveau had plaatsgevonden ten tijde van de IWCC-vergadering, 
maar bevestigde wel aan de IWCC-vergadering te hebben deelgenomen523.

(317) Mueller verklaarde dat er op 24 april 1998 een "straatvegers"-vergadering was 
gehouden in Brussel524. OTK, Wieland en KME bevestigden dat een EDWR-
vergadering had plaatsgevonden op 24 april 2998, maar verklaarden dat deze in 
Amsterdam (Conference Center Schiphol) was gehouden525. Tot de deelnemers 
behoorden vertegenwoordigers van Wieland, KME, IMI, OTK en Mueller. Er werd 
prijsinformatie uitgewisseld en er werden volumes toegewezen526.

(318) Een voordracht met daarop de faxdatum 28 april 1998, die in het kantoor van een 
medewerkers van TMX werd gevonden, bevat "concurrentieaanbevelingen" voor de 
introductie van halfharde buizen in Frankrijk: "Zorg dat WW, BCZ, DD en OTK zich 
aansluiten om heviger concurrentie te vermijden"527.

(319) Wieland verklaarde dat er op 8 juni 1998 een vergadering van 
verkoopvertegenwoordigers werd gehouden in Amsterdam (Conference Center 
Schiphol),528 gevolgd door een vergadering op directeursniveau529. KME bevestigde 
dat er op 8 juni een vergadering was gehouden530. OTK kan zich deze vergadering niet 
herinneren maar merkt op dat een van haar medewerkers op 8 juni 1998 in Amsterdam 
was en wellicht een voorbereidende vergadering voor 9 juni had bijgewoond531.

  
518 Zie dossier blz. 22168.
519 Zie dossier blz. 31185 (reiskostendeclaraties), 9423 (reiskostendeclaraties), 22868.
520 Zie dossier blz. 11765 en de correctie, dossier blz. 32714, 22393, 22433-22439 (notulen en 

reiskostendeclaraties).
521 Zie dossier blz. 22434, 32714.
522 Zie dossier blz. 7763, 22876.
523 Zie dossier blz. 32714.
524 Zie dossier blz. 0028, 0029, 17717, 17718 (notulen), zie ook dossier blz. 15897, 15953.
525 Zie dossier blz. 11765, 32641, 32642 (notulen), 32714, 22868, 22394, 22440-22444 (notulen, 

reiskostendeclaraties).
526 Zie dossier blz. 0028, 0029, 0988, 31187 (reiskostendeclaraties), 15953, 11765, 22641, 22440, 22441.
527 De strategie was niet definitief en moest nog intern worden bekeken, zie dossier blz. 5406.
528 Zie dossier blz. 9406 (reiskostendeclaraties), 22869.
529 Zie dossier blz. 22876.
530 Zie dossier blz. 22394, 22445, 22446.
531 Zie dossier blz. 32715.
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(320) Op 9 juni 1998 vond een EDWR- (of "olifant")-vergadering plaats op de luchthaven 
Schiphol, Amsterdam (Skyport Corporate Meeting Centre). Tot de deelnemers 
behoorden vertegenwoordigers van Wieland, IMI, KME en OTK532.

(321) In een interne memo van Wieland van 10.6.1998 worden de resultaten van de 
vergadering samengevat. Vraag, (markt)aandelen en prijzen werden besproken, 
hoofdzakelijk voor vijf lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland en het VK).

"Vraag: Er zijn enkele duidelijke afwijkingen van de prognoses. Na vier maand lijkt 
de situatie als volgt te zijn: Frankrijk -12,8%, Duitsland -6,3%, Spanje +14,7%, 
Nederland -10,3%, Verenigd Koninkrijk +1,8%…;

Prijssituatie: Sedert onze interne bevindingen van juni 97 zijn de verwerkingsprijzen 
gemiddeld met 70 D[E]M gestegen op de vijf doelmarkten… Een lichte afkalving van 
de behaalde inkomsten heft zich al ingezet. We moeten er echter naar streven de 
prijsbasis te stabiliseren of het niveau te europeaniseren. De volgende afzonderlijke 
punten zijn van belang: de verschillen tussen Spanje en het VK zijn te groot. Zij 
bedragen ongeveer 100 D[E]M. Een verdere aanpassing is noodzakelijk in Spanje. 
De prijsverschillen tussen binnenlandse leveranciers en importeurs variëren te sterk, 
vooral in Duitsland, het VK en Frankrijk. Dit moet worden teruggedrongen. Het zijn 
vooral de voornoemde "free-riders" die druk uitoefenen. Wij moeten ons dringend op 
een Europese lijst voorbereiden. Ook buiten de vijf doelmarkten moeten de 
prijsstructuren worden georganiseerd. Dit geldt met name voor Polen, Hongarije, 
Portugal, enz."533.

  
532 Zie dossier blz. 1377, 32105, 1825, 2056-2057, 2226, 2227, 7736-7738 (notulen), 7740 (bevestiging 

reservering), 7761 (agenda), 16971, 22876, 22943-22947, 32715.
533 Zie dossier blz. 7555-7557.
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(322) Mueller wees erop dat er op 23 juni 1998 een "straatvegers"- of EDWR-vergadering 
was gehouden in Brussels (Sheraton Airport Hotel)534. Wieland en KME bevestigden 
deze vergadering535. Tot de deelnemers behoorden KME, Wieland, IMI en Mueller536. 
Volgens Mueller was OTK vanaf die datum niet langer aanwezig op de vergaderingen. 
Mueller verklaarde dat KME en Wieland de presentatie van de prijssituatie in Spanje 
op zich namen537. OTK bevestigde haar afwezigheid "gedurende enkele maanden"538. 
De partijen kwamen overeen de cijfers voor 1997 door te geven aan het WBMS539. 
Mueller en Wieland bevestigden dat, afgezien van de discussie over prijzen en 
volumes,540 er over dezelfde dingen werd gesproken als op andere vergaderingen van 
"straatvegers" of verkoopvertegenwoordigers541.

(323) KME deelde mee dat op 23 juli 1998 een bespreking over de EDWR plaatsvond in 
Brussel (Sheraton Airport Hotel)542. De deelnemers waren vertegenwoordigers van 
IMI, Wednesbury, Wieland en KME543.

(324) Op 27 juli 1998 was er nog een EDWR-vergadering gepland in Londen Heathrow, 
maar deze werd afgezegd544. OTK bevestigde dat een van haar medewerkers Londen 
bezocht om een IWCC- en ECI-vergadering bij te wonen. Hoewel OTK niet kan 
uitsluiten dat er een vergadering op topniveau heeft plaatsgevonden, kan zij zich 
hiervan niets herinneren545.

(325) Volgens Mueller werd er op 27 en/of 28 en/of 29 augustus 1998 een "straatvegers"-
(EDWR)-vergadering gehouden in Zürich (Airport Forum)546. Hieraan werd
deelgenomen door vertegenwoordigers van KME, Wieland, IMI, Mueller, Halcor 
(uitgenodigd door KME), BCZ (uitgenodigd door KME), HME (uitgenodigd door 
IMI)547 en BMA (uitgenodigd door Wieland). OTK had zich verontschuldigd548. De 
nieuwkomers werden door verschillende deelnemers uitgenodigd549. OTK, Wieland, 
KME en Halcor bevestigden de vergadering van 28 augustus en BCZ bevestigde dat er 

  
534 Zie dossier blz. 0030, 0378, 0988, 1284, 15898, 15953, 25501-25504, 15959, 15963-15965, 17719 

(notulen).
535 Zie dossier blz. 22869, 22394, 22447 (notulen).
536 Zie dossier blz. 0030, 22447, 31111, 31112 (reiskostendeclaraties), 31189 (reiskostendeclaraties), 

22869.
537 Zie dossier blz. 0030.
538 Zie dossier blz. 32715-32720.
539 Zie dossier blz. 0378, 0545.
540 Zie dossier blz. 1284.
541 Zie dossier blz. 0030, 22870-22873.
542 Zie dossier blz. 22394, 22448-22450 (reiskostendeclaraties), zie ook dossier blz. 32715.
543 Zie dossier blz. 22450 (reiskostendeclaraties).
544 Zie dossier blz. 2057, 7735, 16971, zie ook dossier blz. 32715.
545 Zie dossier blz. 32715.
546 Zie dossier blz. 0030-0032, 0378, 0379, 0545, 0989, 1284, 31108-31110 (reiskostendeclaraties), 31190 

(reiskostendeclaraties), 9406 (reiskostendeclaraties); 15899 (met inbegrip van Bijlage 11), 15954, 
25505, 15967, 25506, 17720 (notulen).

547 Boliden bevestigde de deelname van HME, zie dossier blz. 32522. Met betrekking tot de uitwisseling 
van de prijslijsten van HME met concurrenten, zie dossier blz. 0371, 0372, 0441-0477 
(van 02/1996-07/2000). Een handgeschreven opmerking op een van de prijslijsten bevestigt de datum 
waarop de prijslijst zal ingaan (1/10/00), dossier blz. 32409, 32413.

548 Zie dossier blz. 0030-0031.
549 Zie dossier blz. 0379, zie bijvoorbeeld de uitnodiging van Mueller aan Halcor 0547.
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op 27 augustus een vergadering plaatsvond550. Wieland verklaarde dat de vergadering 
op 27 augustus begon,551 en uit de reiskostendeclaratie van KME blijkt dat er nog een 
vergadering werd gehouden op 31 augustus 1998552. Volgens Mueller betrof de 
vergadering op de eerste dag alleen de kernleden (KME, Wieland, IMI, Mueller en, de 
weliswaar afwezige, OTK). Er werden prijzen en volumes besproken. De volgende 
dag was er een vergadering met de uitgebreide groep, waaronder Halcor, HME, BCZ 
en Buntmetall. In de uitgebreide groep werden alleen globale en geen 
geïndividualiseerde verkoopcijfers besproken. Mogelijk hebben de vier nieuwe leden 
een bijkomende, afzonderlijke vergadering gehouden553.

(326) De medewerker van Halcor die aan de vergadering had deelgenomen, maakte de 
volgende aantekeningen:

"1. Door KME, Wieland, IMI, Möller (Outokumpu was niet aanwezig maar de heer 
Carretti verzekerde dat Outokumpu één lijn trekt met de andere vier) werd bericht 
dat vanaf begin 1996 de prijzen snel verslechterden tot juni 1997.

De vijf voornoemde ondernemingen (die wij hierna de Vijf zullen noemen) slaagden 
erin de prijzen terug te brengen op eerdere niveaus ten koste van het verlies van 
marktaandelen, hoofdzakelijk in de volgende vijf landen: Duitsland, Frankrijk, het 
VK, Spanje en Nederland.

Ze zeggen dat de landen Oostenrijk, Benelux en Griekenland hun verkoop aan 
voornoemde landen hebben verhoogd van 1996 tot 1998. De Vijf dulden geen verder 
verlies van marktaandelen.

Ze zijn derhalve bereid om hun verkoop in 1998 te bevriezen op het niveau 
van 1996 en verwachten dit ook van A/BNL/GR (dat wil zeggen de vier fabrieken).

[...]

Hun bijkomende argument was dat wanneer de verkochte hoeveelheden zouden 
worden bevroren op het niveau van 1996, het mogelijk zou worden om de prijzen te 
verhogen en uiteindelijk ook de winst, zelfs wanneer er geringere hoeveelheden 
zouden worden verkocht…

2. …Zij vragen ons om ons ertoe te verbinden terug te gaan naar de hoeveelheden 
van 1996, zodat wij voor 1998 7 740 ton zouden kunnen verkopen in plaats van de 
geëxtrapoleerde waarde van 9 960 ton.

  
550 Zie dossier blz. 0030-0032, 0989, 1284, 31108-31110 (reiskostendeclaraties), 31190 

(reiskostendeclaraties), 11765 (zonder specifieke herinnering, dossier blz. 32715), 22869, 22395, 
22451-22454 (notulen en reiskostendeclaraties). Volgens KME vond de bijeenkomst van 28 augustus 
plaats in het Hilton Hotel van Zürich, terwijl de bijeenkomst van 31 augustus in het Airport Forum 
plaatsvond. Blijkbaar ter voorbereiding van de bijeenkomst vroeg KME Tréfimétaux om een "markt 
update", zie dossier blz. 5452-5464. 23428-23432 (notulen, aantekeningen), zie ook dossier blz. 23433, 
25321-25325, 32409, 32413.

551 Zie dossier blz. 22869.
552 Zie dossier blz. 22395, 22455. Tot de deelnemers aan deze bijeenkomst behoorden KME, Wieland, 

IMI, HME, EM, Buntmetall, Halcor en Boliden.
553 Zie dossier blz. 0032, 1284. Er werden echter ook verkoopgegevens uitgewisseld tussen deelnemers van 

de groep van de vijf en de groep van de negen, zie dossier blz. 15954-15957.
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Buntmetall stemde erin toe zich aan de in 1996 verkochte hoeveelheid te houden.

HME en BCZ verklaarden dat zij een fout hadden gemaakt in de cijfers die zij 
voor 1996 hadden opgegeven. Het juiste cijfer is 32 000 ton en niet 24 400 ton.

We waren heel verrast dat iedereen, vooral [medewerker van Wieland] en 
[medewerker van de KME-groep] dit excuus meteen aanvaardden en ermee akkoord 
gingen dat BCZ/HME in 1998 de hoeveelheid van 32 000 ton zouden verkopen, dat is 
ongeveer 8 000 ton meer dan de aanvankelijk opgegeven hoeveelheid 
van 24 400 ton.

Wij benadrukten dat, aangezien wij niet op de hoogte waren van hun verzoek toen 
wij naar de vergadering kwamen, wij ons niet konden verbinden en dat wij 
ruggespraak moesten plegen met ons management. Aangezien zij akkoord gaan met 
een verhoging met 31% voor BCZ/HME, zullen wij hoe dan ook datzelfde recht ook 
voor ons opeisen. In dat geval zou ons cijfer voor 1997 7 740 X 1,31= 10 140 ton 
zijn. Zowel [medewerker van de KME-groep] als [medewerker van Wieland] 
reageerden heftig op mijn verklaring en wezen mijn redenering van de hand met het 
argument dat wij akkoord moesten gaan met de correctie van een door BCZ/HME 
gemaakte fout.

Op ons argument dat onze verkoop laag was in vergelijking met fabrieken met een 
vergelijkbare of zelfs een lagere productie en ook in vergelijking met de hoge invoer 
op de Griekse markt, werd geantwoord door [medewerker van de KME-groep] dat 
hun groep een reservecapaciteit van 30 000 ton had die was stilgelegd. Zij nemen 
deze capaciteit niet in gebruik om de prijzen op de lange termijn niet de grond in te 
boren. Anderzijds kunnen zij, net als de andere vier producenten die ongeveer 70% 
van de Europese productie voor hun rekening nemen, niet dulden dat zij nog verdere 
marktaandelen verliezen. Er werd nota genomen van ons verlies aan marktaandeel 
in 1997, maar ze kunnen niet akkoord gaan met een verhoging in 1998 door ons (of 
door anderen).

Als wij niet tot overeenstemming komen, moeten wij ons eens indenken wat er in 
Europa zal gebeuren als zij hun reservecapaciteit in gebruik nemen.

Hoewel we verklaarden dat wij over 2 weken een antwoord zouden kunnen geven, 
drong [medewerker van de KME-groep] aan. We kunnen hem tot 4.9.98 opbellen 
aangezien de volgende follow-up-vergadering op 10.9.98 zal plaatsvinden. In die 
vergadering vindt een bespreking per land plaats en wordt een methode uiteengezet 
voor nauwlettende controle op de overeengekomen verkoopvolumes, zodat er geen 
verschuiving van marktaandelen kan plaatsvinden. Het idee is om winst te maken 
door de prijzen te verhogen en niet door de marktaandelen te vergroten.

ONZE BEOORDELING VAN DE SITUATIE

… [medewerker van de KME-groep] zei me in de pauze dat het uiteraard onze 
beslissing is om al dan niet onze productie te verhogen, maar dat zij op hun beurt 
niet kunnen dulden dat zij marktaandelen aan ons of aan anderen verliezen…
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Wij konden vaststellen dat de Vijf nauwe betrekkingen hebben opgebouwd en dat de 
deelnemers – althans in dit stadium – vriendschappelijke betrekkingen onderhouden, 
die zijn gegroeid in de loop van tal van vergaderingen (vooral wanneer zij elkaar de 
avond ervoor ontmoetten). Wij hadden het gevoel dat zij HALCOR als "vreemde 
materie" beschouwen. De bijzondere betrekkingen tussen de Vijf zijn gegroeid/tot 
stand gekomen sedert zij medio/eind 1997 begonnen hun cijfers op te geven aan het 
World Bureau of Metal Statistics554, wat kennelijk een beter instrument is voor het 
toezicht en de controle op marktaandelen. Zij komen om de 2 of 3 maanden bijeen 
om de door het WBMS bewerkte gegevens uit te wisselen. [Medewerker van IMI] 
benadrukte dat deze gang van zaken werkt en de deelnemers dichter bij elkaar heeft 
gebracht onder vergroting van het wederzijdse vertrouwen. In de vergadering 
van 10.9.98 zullen zij uitleggen hoe dit systeem werkt, en zullen zij tevens de volumes 
vaststellen die elke deelnemer aan de verschillende Europese landen kan verkopen.

Wij veronderstellen dat het hen niet kan schelen, mochten wij er niet mee instemmen 
om onszelf tot het volume van 1996 (zoals opgegeven aan de IWCC) te beperken. Zij 
zouden dit waarschijnlijk aangrijpen als een gelegenheid om goederen voor een 
schijntje op de Griekse markt te drumpen. Het is nu zelfs gemakkelijker, aangezien 
de Vijf de verliezen kunnen delen.

ONS VOORSTEL

1. Wij denken dat wij meer zullen verliezen bij een harde confrontatie.

Die harde confrontatie zou inhouden dat wij niet met hun verzoek instemmen, niet 
deelnemen aan de volgende vergadering op 10.9.98 en bijgevolg hun massale 
verkopen aan Griekenland ondergaan…"555.

(327) Halcor benadrukte dat de aantekeningen van haar medewerkers556 louter persoonlijke 
suggesties waren. Zij gaven niet het toenmalige standpunt van de onderneming weer, 
maar "verschaften een basis voor het hieruit voortvloeiende gedrag van de 
onderneming, dat bestond uit een passieve tot minimale deelname aan de 
daaropvolgende bijeenkomsten"557. Halcor beweerde dat zij " haar verkoop- en 
prijsbeleid op de vier betrokken markten niet veranderde…"558.

(328) Mueller wees erop dat er op 10 september 1998 een "straatvegers-"/(EDWR)-
vergadering plaatsvond in Zürich (Airport Forum) die was georganiseerd door 
Wieland559. De vergadering werd bevestigd door OTK, Wieland, KME en Halcor560. 

  
554 Dit lijkt te verwijzen naar het in overweging (223) beschreven systeem voor de uitwisseling van 

informatie.
555 Zie dossier blz. 23385-23392, 23429-23432; 25335-25338 (vert.).
556 Zie overweging (326), en dossier blz. 23433.
557 Zie dossier blz. 25323.
558 Zie dossier blz. 22501.
559 Zie dossier blz. 0032-0033, 0379-0380, 0549 (uitnodiging), 0551 (bevestiging), 0989, 1285, 15898 (met 

inbegrip van Bijlage 13), 15955, 17721, 9406 (reiskostendeclaraties).
560 Zie dossier blz. 11765, 32640 (uitnodiging), 32715, 32716, 22869, 22396, 22456 (notulen), 22457 

(reiskostendeclaraties), 23435 (uitnodiging), 25325.
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De uitnodiging van Wieland was gericht aan KME, IMI, HME561, BCZ, BMA, Halcor 
en Mueller562. OTK had zich verontschuldigd563.

(329) Volgens de aantekeningen van Halcor was OTK "voor de tweede keer afwezig. Zij 
zeiden dat zij niet aan dergelijke vergaderingen wensten deel te nemen. Dit besluit was 
op het niveau van de groep genomen. Niettemin zijn zij voornemens samen te 
werken"564. Uit de aantekeningen blijkt dat er besproken werd of de deelnemers bereid 
waren twee groepen te vormen, één bestaande uit de Vijf (KME, IMI, Mueller, 
Wieland en OTK) en één bestaande uit de Vier (BCZ, Halcor, Buntmetall en HME). 
Er werden marktaandelen voorgesteld voor elke onderneming en elke groep565. "Er 
werd besproken dat, wil het systeem functioneren, de ondernemingen elkaars 
leveranties dienen te dekken, indien één van de ondernemingen niet kan leveren"566. Er 
werden kortingen voorgesteld voor een aantal landen en er werden verdere 
vergaderingen gepland567.

(330) Op 17 september 1998 zond IMI een fax aan Wednesbury, aan OTK en mogelijk ook 
aan anderen, over de uitbreiding van het WBMS-reportagesysteem568 tot vier nieuwe 
leden (BCZ, Halcor, Buntmetall en HME)569.

(331) Volgens de agenda van een vertegenwoordiger van IMI vond er 
op 18 september 1998, ter gelegenheid van een algemene vergadering van de IWCC 
en een vergadering van de stuurgroep, een "olifanten-" en/of "straatvegers-
"vergadering plaats in Brugge570. Hoewel er geen volledige deelnemerslijst kan 
worden gereconstrueerd, behoorden vertegenwoordigers van IMI, Mueller, OTK, 
KME en Wieland571 tot de deelnemers. OTK herinnert zich dat er "hoogst 
waarschijnlijk" een vergadering op topniveau was572.

(332) Halcor verklaarde dat op 28 september 1998 een vergadering plaatsvond en verschafte 
een aantal tabellen die, aldus Halcor, afkomstig zijn van die vergadering573. Halcor 
zette voorts uiteen dat op 9 oktober 1998 een vergadering plaatsvond (de uitnodiging 
vermeldde het Skyport Corporate Meeting Center op de luchthaven Schiphol te 

  
561 Boliden bevestigde de deelname van HME, zie dossier blz. 32522.
562 Zie dossier blz. 32640, 22396, 22456, 31191 (reiskostendeclaraties).
563 Zie dossier blz. 0379-0380, 0989, 1285, 32640-32642, 22869. Volgens Wieland betrof het een

bijeenkomst van de verkoopvertegenwoordigers van de deelnemende ondernemingen..
564 Zie dossier blz. 23412 (vert.).
565 Zie tabellen, dossier blz. 23412, 23413.
566 Zie dossier blz. 23413 (vert.).
567 Zie dossier blz. 23413-23415.
568 Zie overweging (306).
569 Zie dossier blz. 0380 en bijbehorende Bijlagen 22a-22c (dossier blz. 0552-0562), dossier blz. 989, 

32591-32599; 23492-23512, 32306, 32423-32427.
570 Zie dossier blz. 0092, 0124-129, 0260 (Outline Programme), 1377, 32106, 1826 (agenda), 6565 

(reiskostendeclaraties), 7760 (agenda van de vergadering), de agenda van een medewerker van Mueller 
bevat een verwijzing naar een bijeenkomst van "olifanten" op 17 september 1998, dossier blz. 16972.

571 Zie dossier blz. 0125-129, 1826 (agenda), 6565 (reiskostendeclaraties), 7760 (agenda van de 
vergadering).

572 Zie dossier blz. 32716.
573 Zie dossier blz. 23384, 23437-23440, 23393, 23416, 25325, 25326.
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Amsterdam),574 en legde stukken (tabellen) over van of in verband met die 
vergadering, welke gedateerd zijn op 6, 8, 10, 12, 13 of 23.10.1998575.

(333) Op 20 oktober 1998 vond in Londen een "olifanten/EDWR-vergadering" plaats 
(Hilton; zaal "Hertford Suite"). Volgens de notulen en de reiskostendeclaraties van 
deze bijeenkomst namen medewerkers van KME, IMI, OTK, Wieland en Mueller 
hieraan deel576. Mueller577, Wieland578 en OTK579 bevestigden dat het hier om een 
vergadering op bestuurdersniveau ging. Eén van de onderwerpen was het opgeven van 
exacte cijfers aan het WBMS580. De inhoud van de bijeenkomst werd samengevat in 
een interne memo van Wieland van 21 oktober 1998: "Spanje: […] Uiterlijk aan het 
einde van het eerste kwartaal van 1999 moet een Europees niveau van 200 D[E]M 
worden bereikt. […] Europese lijst: de marktprijzen zullen convergeren, en het is 
zeker zinvol tijdig over een Europese prijslijst na te denken. Kortingen, bonussen, 
betalingsvoorwaarden, metaalgehalte, enz. zullen moeten worden gestandaardiseerd 
of ten minste op dezelfde wijze worden gestructureerd ..."581.

(334) Volgens Mueller vond op 28 en 29 oktober 1998 in Zürich ("Airport Forum") een 
"EDWR-vergadering" op operationeel niveau plaats. Onder de deelnemers waren 
vertegenwoordigers van KME, Wieland, IMI, Mueller Europe, Halcor, BCZ, HME en 
Buntmetall. Outokumpu had zich geëxcuseerd582. Wieland, KME, Halcor en BCZ 
bevestigden deze bijeenkomst583. Volgens de reiskostendeclaratie van KME en
aantekeningen van Wednesbury hielden KME, IMI en Mueller op 28 oktober 1998 een 
voorbereidende EDWR-vergadering over het Duitse standpunt584.

(335) In de aantekeningen van Mueller worden het onderwerp en de informatie-uitwisseling 
van de "groep van vijf" (KME, Wieland, IMI, OTK en Mueller) (G5) evenals van de 
"groep van negen" ("G5" plus HME, Halcor, BCZ en Buntmetall) (G9) beknopt 
weergegeven585.

"Tijdens de G5-bijeenkomst werden de volgende onderwerpen besproken:

  
574 Zie dossier blz. 23463, 23464 (uitnodiging van HME) en visitekaartjes, dossier blz. 23465, 25326.
575 Zie dossier blz. 23384, 23442-23463.
576 Zie dossier blz. 0033, 0034, 0097, 0098, 0130 en 0131; blz. 1377, 32107, 1827, 2079, 2080 (notulen), 

6566, 30926 (reiskostendeclaraties), 7519-7522 (notulen), 7731-7734 (notulen), 7759 (agenda), 11210-
11211 (notulen), 11214-11217 (reiskostendeclaraties), 16972, 16973, 17722, 17723 (notulen), 22876.

577 Zie dossier blz. 0033, 0034.
578 Zie dossier blz. 22876, 22948-22949.
579 Zie dossier blz. 32716.
580 Zie dossier blz. 16972.
581 Zie voor nadere details dossier blz. 7517, 22959.
582 Zie dossier blz. 0034-0035, 0225, details over de inhoud 0227. Zie ook blz. 0380-0384 en daarmee 

samenhangende bijlagen 23a-23v (blz. 0563-0567, 25487, 25488, 0570-0612), 990; blz. 1285. Verder 
dossier blz. 31192 (reiskostendeclaraties); 9396 (reiskostendeclaraties); blz. 15898, 15955, 15956, 
25507, 15970, 25508, 25509, 15973, 25510, 15975, 25511, 17724. Boliden bevestigde de deelname van 
HME, zie dossier blz. 32523.

583 LLW blz. 22869, 22396, 22458-22460. Outokumpu gaf aan dat het wellicht niet had deelgenomen (zie 
blz. 32716), 23384, 23467, 23473 (uitnodiging), 23467-23472 (correspondentie met HME), 
blz. 23394-23401, 23421-23424 (aantekeningen), 25326. Zie ook blz. 11403, 11404, 11405 
(bevestiging door Wieland, uitnodigingen); blz. 32409, 32414 en 32438, 32439 (reiskostendeclaraties).

584 Zie dossier blz. 0232-0248, 0226-0228, 22460 en 31192.
585 Voor details wordt verwezen naar de aantekeningen op blz. 0232-0248 en de door Mueller ingediende 

samenvatting op blz. 0226-0230.
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i) een herziening van de verkoopstatistieken van koperen waterbuizen voor de 
periode januari tot en met september 1998;

(ii) het voorstel van KME inzake een wijziging van de toegewezen volumes;

(iii) het voorstel van KME om voor alle landen een prijslijst in euro te 
publiceren"586;

(iv) het afspreken van marges, tegen jaareinde te bereiken niveaus;

[(v)] het afspreken van voorwaardenstructuren per markt"587.

"Tijdens de G9-bijeenkomst werden slechts de punten (iv) en (v) besproken588"..

"Marges en prijsopgaven

Uit de marges blijkt in D[E]M/100 kg voor 1

5x1 (14x1f, 15 x 0,7 VK)

Marges berekend na alle kortingen en rabatten, behalve betalingskorting

Koper is LME + 100$ (19 D[E]M/100 kg)

De bedoeling is dat de resulterende marge de laagste is die op de markt te krijgen is.

Duitsland

Juli 97 Oktober 99 Streefcijfer 
jaareinde

Stijging

Duitse SANCO 145 200¹ 230 +30
Euro SANCO 75 170² 215 +45
RAL 60 140³ 200 +40 zie hieronder

1. Gelijk aan een korting van 52%

2. Gelijk aan een korting van 55%

3. Gelijk aan een korting van 58%*

  
586 Zie de door Mueller ingediende samenvatting, blz. 0227.
587 Zie aantekeningen blz. 0233 (vert.) "Marge" betekent "de netto verkoopprijs vóór de betalingskorting 

minus de kosten van grondstoffen (d.w.z. de prijs van koper) en een geringe premie om de financiering 
en de aankoopkosten van koper te dekken. De vermelde marges worden uitgedrukt in Deutsche Mark 
per 100 kg van de populairste koperen buis (15 x 1 in Duitsland, Spanje en Nederland; 14 x 1 in 
Frankrijk en 15 x 0.7 in the VK). Deze marges werden als passende marges beschouwd die door de 
deelnemers, na toepassing van alle kortingen en rabatten, behalve de betalingskorting, konden worden 
bereikt; zij waren gebaseerd op een koperprijs van LME plus 100 USD (17 DEM) per 100 kg. De 
bedoeling was dat deze marges de laagste zouden zijn die op de markt verkrijgbaar waren (d.w.z. het
"minimumniveau" dat de deelnemers zouden moeten krijgen)." Zie dossier blz. 0227 (vert.).

588 Zie de door Mueller ingediende samenvatting, blz. 0227 (vert.).
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* Erkend werd dat dit het "Italiaanse" niveau was, andere RAM-producenten 
verleenden maximaal 50% aan groothandelaren. Dit is gelijk aan 160 D[E]M, 
niet 140.

Afgesproken voorwaardenstructuur, vóór betalingskorting.

Metaalhandelaren Groothandelaren: 
groot

Middelgroot Klein

Duitse SANCO 54 51 50½ 50
Euro SANCO 55½ 52½ 52 51½
RAL 57 54 53½ 53

Betalingsvoorwaarden: 3% 10 dagen, 2% 30 dagen, netto 45 dagen

Wanneer de koperprijs dit toelaat, wordt de index met 2 prijslijnen aangepast. Dit 
levert, samen met de bovenstaande structuur, de streefmarge op.

Frankrijk

Juli 97 Oktober 98 Streefcijfer 
jaareinde

Stijging

TMX 103 • 92 187-177 200 +13-23
Euro SANCO 75 187-173 190 +3-17
Niet-SANCO 67 164-1411 180 +16 zie 

hieronder

1. Gelijk aan 62 à 64% korting; erkend werd dat 64% het "Italiaanse" niveau was

Afgesproken voorwaardenstructuur

20 tot 10 tot Klein
TMX 58½ 56½ 54½
Overige SANCO 59½ 57½ 55½
Demo 60 58 56
Overige 60½ 58½ 56½

Betalingsvoorwaarden: 60 dagen en vanaf maand + 10 dagen (gemiddeld 85)

Margeverhoging moet tot stand worden gebracht door aanpassing van de prijslijn

Spanje

Juli 97 Oktober 98 Streefcijfer jaareinde Stijging
KM 141 155-134 170 +15-36
OKC 81 155-128 180 +25-52
Overige 65 120 165 +45

Voorwaardenstructuur op nieuwe lijst

Cat. 1 Cat.2
Overige 30 27/28
OKC 28 26

Betalingsvoorwaarden: 2% 15 dagen of netto 60 dagen
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Goedkeuring van nieuwe lijst + aanhouden voorwaardenstructuur levert streefmarge 
op.

Nederland

Juli 97 Oktober 98 Streefcijfer jaareinde Stijging
KM 150 196 220 +24
Overige 145 186-170 215 +29

Nieuwe lijst gepubliceerd op 1 oktober 1998

Voorwaardenstructuur op nieuwe lijst

Groothande-laren : Groot Middelgroot Klein
Metaalhande-laren 32% 30% 28%

Betalingsvoorwaarden 1% contant of netto 30 dagen

VK

Juli 97 Oktober 98 Streefcijfer jaareinde Stijging
VK producenten 175 230-247 240 +10
Overige 160 201-225 225 +24

Nieuwe voorwaardenstructuur opnieuw bevestigd

Groothandelaren Groot Middelgroot Klein
VK producenten 60½ 60 59½
Import 62.0 61½ 61

Betalingsvoorwaarden 4% 15 dagen of 2% per maand

Prijslijst zal op 1 december worden geherstructureerd

Nieuwe prijslijst reeds gepubliceerd + in werking vanaf 1 november met 
streefmarge"589.

(336) Volgens Mueller, "weerspiegelen het prijsniveau/de verkoopvoorwaarden voor elk 
land (i) de maximale kortingen die de deelnemers moeten toepassen op verschillende 
categorieën afnemers voor diverse producten; (ii) de betalingsvoorwaarden; en (iii) de 
prijslijst of aanpassingen van de prijsindex. Er zij aan herinnerd dat het prijsniveau/de 
verkoopvoorwaarden door elk van de marktleiders werden gepresenteerd:

(i) KME voor Duitsland en Nederland;

(ii) Tréfimétaux voor Frankrijk;

(iii) KME voor Spanje (bij afwezigheid van Outokumpu […]); en

(iv) IMI voor het VK ([…] besprak de Britse presentatie gewoonlijk vooraf met 
IMI)"590.

  
589 Zie dossier blz. 0233-0235 en de tabellen die deel uitmaken van het verslag blz. 0236-0248. De 

bijeenkomst werd tevens samengevat door Wieland, zie blz. 22169-22176.
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(337) De besprekingen van de G5, en mogelijk ook van de G9, hadden tevens betrekking op 
de door KME voorgestelde volumetoewijzingen voor de nieuwe leden591.

(338) Aantekeningen van Halcor bevestigen dat er over prijzen, kortingen en volumes werd 
gesproken592. Halcor noteerde bijvoorbeeld over Duitsland dat "de verhoging 
waarover zij het hebben, bijvoorbeeld voor KME, zou van 200 tot 230 zijn en een 
verhoging van 3% ofwel 3 lijnen opwaarts bedragen. Zij stelden voor dit hetzij door 
een verlaging van de kortingen, hetzij door een verhoging van de lijnen te bereiken. 
Toch lijkt een combinatie van de twee verkieslijk, omdat de distributeurs zich 
voornamelijk op kortingen richten, en volgens Hospach [KME] kan de voorgestelde 
streefmarge worden bereikt omdat dit 2,5% minder korting inhoudt en zij de lijn zullen 
verhogen … Voor nieuwe orders [is ons gezegd] de kortingen te verlagen van 56% 
tot 54%, en zij zullen de lijn in twee stappen verhogen. Zij zullen de kortingen met 1% 
verlagen en de lijn tweemaal verhogen, d.w.z. zij zullen naar een maximale korting 
gaan van 1%"593.

(339) De memo bevat kortingen voor het VK voor import-buizen en voor in het VK 
geproduceerde buizen594. Hieraan is een tabel toegevoegd met verkoopvolumes en 
streefverkoopcijfers voor juli, augustus en september 1998 van KME, Wieland, OTK, 
IMI en Mueller voor Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het VK595.

(340) Een intern, handgeschreven verslag […] over de toewijzing van volumes en de 
daadwerkelijk bereikte volumes van de "groep van vijf" (KME, Wieland, IMI, OTK en 
Mueller) (G5) in het najaar van 1998, geschreven na de bijeenkomst van 29 oktober 
vormt verder bewijs van de uitwisseling van informatie over verkoopvolumes en de 
toewijzing van volumes in tonnage en procentpunten op vijf lidstaten (Duitsland, 
Spanje, Frankrijk, het VK en Nederland)596.

(341) BCZ meldde dat er op 25 november 1998 in Zürich een EDWR-bijeenkomst was 
gehouden597.

(342) Wieland bevestigde dat de concurrenten kortingen voor Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, Spanje en het VK overeenkwamen en kortingslijsten uitwisselden598.
Vanaf 11 december 1998 werden bijvoorbeeld de volgende kortingen vastgesteld:

- Duitsland: SANCO-producenten 50,0% (kleine handel (“SC”)), 50,5% 
(middelgrote handel (“MC”)), 51,0% (grote handel en 
eindafnemers/consumenten (“LC”)), 54,0% (distributeurs (“D”)), voor 

    
590 Zie dossier blz. 0227, 0228.
591 Zie de tabellen met de voorgestelde volumetoewijzing blz. 0238-0241 en 0244-0247 evenals de 

uiteenzettingen van Mueller, blz. 0229, 0230.
592 Zie dossier blz. 23394-23401, 23412-23426 (aantekeningen).
593 Zie blz. 23418 (vert.).
594 Zie dossier blz. 22173.
595 Zie dossier blz. 22176.
596 Zie de kolommen "G5-prestaties tot eind juli (%)", "toewijzing Mueller" en de subkolommen "% van 

G5", "ton p.m.", "% van totale markt", "feitelijk (jan.-aug.)" en "%" in de tabel van blz. 0249 en de 
uiteenzettingen van Mueller op blz. 0231.

597 Zie dossier blz. 32409, wat de inhoud betreft zie blz. 32306-32308.
598 Zie dossier blz. 22873, 22874, 22933-22941 met lijsten voor de volgende data: 30.10.98, 11.12.98, 

22.2.99, 29.4.99, 22.7.99, 8.9.99, 11.10.99, 26.11.99, 18.12.00.



NL 97 NL

SANCO-importeurs 50,5% (SC), 52,0% (MC), 52,5% (LC), 55,5% (D), 
DVGW-producenten599 53,0% (SC), 53,5% (MC), 54,0% (LC), 57,0% (D);

- Spanje: OTK: 26,0% (2e distributieniveau), 28,0% (1e niveau), 
importeurs 27,0% (2e niveau), 30,0% (1e niveau);

- Frankrijk: SANCO TMX 54,5% (SC), 56,5% (MC), 58,5% (LC), SANCO-
importeurs 55,5% (SC), 57,5% (MC), 59,5% (LC), "Deno" 56,5% (SC), 58,0% 
(MC), 60,0% (LC), "NF Imp. ab F." 56,5%, (SC), 58,5% (MC), 60,5% (LC);

- VK: VK-buizen 59,0% (zeer SC), 59,5% (SC), 60,0% (MC), 60,5% (LC), 
import 60,5% (zeer SC), 61,0% (SC), 61,5% (MC), 62,0% (LC);

- Nederland (alle kwaliteiten): 28,0% (B-handel), 30,0% (A-handel), 32,0% 
(uitzonderingen), 35,0% (distributie)600.

(343) Op 9 december 1998 had IMI contact met Mueller601.

(344) Mueller noteerde dat op 10 december 1998 een "straatvegers/EDWR-vergadering" was 
gehouden in Zürich ("Airport Forum")602. Hieraan namen vertegenwoordigers van 
KME, Wieland, IMI, Mueller Europe en HME603, BMA en BCZ deel; OTK was 
afwezig. Het was de laatste "straatvegers”-vergadering waaraan Mueller deelnam; 
BCZ woonde de vergadering slechts kort bij, en deelde mee dat zij zich uit de 
bijeenkomsten terugtrok "kennelijk na een zakelijk conflict met KME"604. Wieland, 
KME en Halcor bevestigden dat deze vergadering had plaatsgevonden605. De 
vergadering bestond uit een G5-vergadering op 9 december (waaraan OTK niet 
deelnam)606 en een G9-vergadering.

(345) De resultaten van de vergadering worden kort weergegeven in de interne memo 
van 11.12.1998 van Wieland607. De memo bevat een uitvoerige marktanalyse met 
volume- en prijsinformatie van belangrijke concurrenten met betrekking tot de vijf 
lidstaten die het doel waren (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het VK)608. 
Ten aanzien van Spanje wordt opgemerkt: "In dit geval ziet het ernaar uit dat 
Outokumpu zijn rol van marktleider nu werkelijk op zich neemt. Daarom moeten wij 

  
599 DVGW staat voor "Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V." (Duitse vereniging voor het gas-

en waterbedrijf), zie overweging (75)).
600 Zie dossier blz. 22933.
601 Zie dossier blz. 32734.
602 Zie dossier blz. 0035-0036, 990, 15956, 25112, 15979, 15980, 25513, 17725, 17726 (notulen).
603 Boliden bevestigde de deelname van HME, zie dossier blz. 32523.
604 Zie dossier blz. 0035-0036, 990, 31118 (reiskostendeclaraties), 31194 (reiskostendeclaraties), 9384 

(reiskostendeclaraties), 22869; Boliden bevestigde haar korte aanwezigheid, blz. 32409.
605 Zie dossier blz. 22869, 22397, 22461-22465 (notulen, reiskostendeclaraties), 23384, 23475, 23476 

(tabellen van de bijeenkomst). Zie anderzijds blz. 25326, waar Halcor uiteenzet dat zij haar deelname 
aan de bijeenkomst niet kan bevestigen.

606 Zie reiskostendeclaraties, dossier blz. 22465.
607 Zie voor de volledige memo waaronder de aangehechte tabellen, dossier blz. 22177-22183.
608 Zie voor details dossier blz. 22179, 22180.
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het prijs- en kortingenniveau absoluut handhaven, om aldus tot stabilisatie bij te 
dragen"609.

(346) Hieraan is een tabel toegevoegd met verkoopvolumes en verkoopdoelstellingen voor 
september, oktober en november 1998 van KME, Wieland, OTK, IMI en Mueller voor 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland en het VK610.

9.2.11. 1999

(347) OTK meldde dat tussen begin 1999 en februari 2000 vier à vijf vergaderingen op 
operationeel niveau in de sector koperen leidingbuizen werden georganiseerd611. 
Meestal waren vertegenwoordigers van Wieland, KME, IMI, BCZ en OTK aanwezig, 
en soms ook een medewerker van Buntmetall612.

(348) KME bezat "niet-SANCO/WICU-statistieken" die ook cijfers van IMI en OTK 
bevatten, 
gedateerd 15.03.1999, 23.04.1999, 15.06.1999, 26.06.1999, 16.07.1999, 26.7.1999,
19.11.1999, 17.01.2000, 09.05.2000 en 14.07.2000 voor de lidstaten (ook wel 
combinaties daarvan), Zwitserland, en soms Hongarije en Polen. De tabellen bevatten 
prijslijnen, kortingen, betalingsvoorwaarden en "huidige toegevoegde waarde" van 
elke producent613.

(349) Begin februari 1999 besprak Wednesbury de terugtrekking van Mueller uit de 
"Züricher vergaderingen" met IMI614.

(350) In een memo van Wieland van 8 februari 1999 met de titel "Voorbereiding 
installatiebuizen Europa" worden de agendapunten voor de bijeenkomst 
van 10 februari 1999 beschreven:

"Installatiebuizen EU (D, E, F, GB, NL)…

Tijdens onze interne gesprekken R/H en RH/An medio december '98 stelden wij vast 
dat KME ontevreden is over het totale Europese marktaandeel en dat daarom zal 
worden getracht de situatie terzake iets te wijzigen. Er zij aan herinnerd dat WW in 
het najaar van 1997 aanzienlijke marktaandeelconcessies heeft gedaan op deze vijf 
belangrijkste EU-markten en daardoor gedwongen werd tegen aanzienlijke kosten 
zijn capaciteiten buiten de EU (Oosteuropese markten) aan te vullen. Daarom:

Moeten marktaandelen, zoals overeengekomen, per land worden vastgesteld. […]

Marktaandelen zijn gebaseerd op een geraamd jaarvolume voor 1997 en vervolgens 
voor 1998. Op basis van een "comfortabele" prijs kon KME niet zoveel vooruitgang 

  
609 Zie dossier blz. 22180: "Hier sieht es so aus, als ob Outokumpu nunmehr wirklich seine 

Marktführerrolle übernimmt. Deshalb sollten wir das Preis- bzw. Rabattniveau unbedingt halten, um so 
zur Stabilisierung beizutragen."

610 Zie dossier blz. 22181, 22182.
611 Zie dossier blz. 11765.
612 Zie dossier blz. 11766.
613 Zie dossier blz. 7030-7047.
614 Zie dossier blz. 0036, 0037; 990.
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boeken in, bijvoorbeeld, Duitsland, als te verwachten was. Natuurlijk heeft degene 
die het grootste marktaandeel in een bepaald land heeft niet altijd de beste 
mogelijkheden, maar wat de inkomsten betreft profiteert hij in absolute zin het meest 
van het goede prijsniveau (indien wij een inkomstenverbetering registreren van 
nipt 50 DEM per kg, zoals zeker het geval was in 1998 ten opzichte van 1997, dan 
heeft KME met zijn feitelijke volumes in 1998 een inkomstenstijging bereikt van 
circa 30 miljoen DEM, terwijl wij iets minder dan 9 miljoen DEM haalden. 
Daarenboven zal de KME-groep een grotere omzet hebben behaald met 
ongecontroleerde markten dan zij reeds behaald heeft met gecontroleerde markten). 

Een model voor hernieuwde toewijzing van KME, dat in de bijlage is opgenomen, en
dat eind ’98 werd gelekt, is voor ons onaanvaardbaar, te meer omdat wij destijds 
in ’97 het grootste offer van allemaal hebben gebracht. Lagere marktaandelen dan 
we nu hebben verdragen wij niet.

Ons voorstel aan de deelnemers aan toekomstige gesprekken na het vertrek van 
Boliden:

- De vijf “oude” deelnemers zouden nog steeds de KME-groep, IMI, 
Outokumpu, Müller Industries en WW zijn. Absolute voorwaarde om op de vijf 
markten te opereren is dat Outokumpu opnieuw deelneemt aan “zakelijke 
bijeenkomsten”, te meer daar Müller Industries […] daar niemand meer heen 
stuurt, hoewel zij belooft voor het overige volledig te blijven samenwerken.

- Van de vier “nieuwe deelnemers”, namelijk HME, BMA, Halcor en BCZ, is 
BCZ, zoals iedereen weet, gestopt na de commotie rond WICU® in 
december ’98. HME en BMA zenden signalen uit dat zij nog steeds willen 
samenwerken, en wij hebben via derden vernomen dat Halcor hiertoe eveneens
bereid is. Ons voorstel wat de nieuwe deelnemers betreft is derhalve dat wij 
met de drie resterende partijen zouden moeten doorgaan, aangezien RCZ 
in 1998 op de vijf voornaamste EU-markten slechts circa 7,5% van de totale 
afzet van de negen vroegere deelnemers van circa 225 000 ton voor zijn 
rekening nam. Dat is beslist beter dan alles wat we tot dusverre bereikt hebben 
in de waagschaal te stellen, alleen wegens de ruzie tussen KME/BCZ en WICU 
en het daaropvolgende vertrek van BCZ; dit zou voor alle deelnemers duidelijk
moeten zijn gezien de miljoenen die verdiend zijn, als hierboven vermeld, en 
vooral voor de KME-groep, die in absolute zin van deze hele exercitie het 
meest heeft geprofiteerd en ook zal profiteren …

Prijsbewegingen/controle

STAND I T ; WW Interpretation D D E F GB NL

Dtsch Sa. DVGW

Goal: Proc. Pr. Basis hard 

Length 5 m D[E]M % kg 200 200 200 200 200 200

Reached 15.1.99 209 164 160 177 193 204



NL 100 NL

- half-hard -25 -25

- 3m La¨ -10

Status 15.1.99 209

√

164

[-]

160

[-]

177

[-]

158

[-]

179

[-]

… (GB) De nieuwe prijslijst is opgesteld, maar slechts 2 à 3 weken na de introductie 
ervan beginnen de kortingen weer uit de hand te lopen, met als gevolg dat er nu niets 
meer over is van de geleidelijke prijsstijging615".

(351) Wieland meldde dat op 10 februari 1999, in aansluiting op een EMCI-bijeenkomst een 
"olifanten”/EDWR-vergadering was gehouden in Brussel (Conrad Hotel). De 
volgende dag, 11 februari 1999, werden ECI-vergaderingen gehouden. Volgens de 
notulen namen vertegenwoordigers van Wieland, IMI, KME en OTK hieraan deel,616

en mogelijk ook Desnoyers617. OTK bevestigde dat deze bijeenkomst een vergadering 
op topniveau was, georganiseerd door IMI618.

(352) Volgens de reiskostendeclaraties werd op 21 en 22 februari 1999 een EDWR-
vergadering op operationeel niveau gehouden in Zürich-Regensdorf (“Mövenpick”). 
Vertegenwoordigers van Wieland, IMI, HME619, Buntmetall, EM en KME namen 
hieraan deel620. Wieland en KME bevestigden dat deze bijeenkomst had 
plaatsgevonden621.

(353) Een interne memo van Wieland van 23.2.1999 vat de resultaten van de bijeenkomst 
kort samen622:

"Prijssituatie op de vijf markten: in de bijgevoegde kortingenregeling zijn de 
streefcijfers opgenomen waartoe wij tijdens onze bespreking hebben besloten op 
basis van de informatie die wij van onze interne en externe bronnen en van 
handelspartners hebben ontvangen ...

Duitsland: Ons doel voor 15 x 1 mm blijft 230 DEM/kg, wat wij helaas nog niet 
hebben bereikt. Dit zou voor RAL/DVGW-buizen met een verschil in korting 
van 3 procentpunten 200 DEM/kg opleveren. Wij zijn daarom van plan het vorige 
kortingenschema aan te houden, dat wil zeggen voor grote afnemers en 

  
615 Zie dossier blz. 10492-10495 en ook de informatie over D, E, F en NL (blz. 10494, 10495), 

blz. 22334-22337. Zie ook de ongedateerde voorbereidende memo van Wieland blz. 22348, blz. 22349.
616 Zie notulen van de Koperindustrie-vergadering die ook de bespreking van de EU-drinkwaterrichtlijn

omvatten, blz. 7729, 7730, 7758 (agenda), 22876. Zie met betrekking tot de interne coördinatie 
van KME blz. 6825.

617 Zie dossier blz. 1377, 32108, 1824, 2222, 2223, 2373, zie ook de voorbereidende brief 
van 3 februari 1999, blz. 2081, 7110 (Reiskosten: "Info": Boliden, Müller, Wieland), notulen van de 
bijeenkomst van de ECI board, dossier blz. 7114, 7115, 22876.

618 Zie dossier blz. 32716, 22876, 22950, 22951.
619 Boliden kon de deelname van HME niet bevestigen, zie dossier blz. 32523.
620 Zie dossier blz. 31101, 31102 (reiskostendeclaraties), blz. 31195 (reiskostendeclaraties), blz. 9384 

(reiskostendeclaraties), blz. 22869.
621 Zie dossier blz. 22869, 22397, 22466-22468.
622 Zie voor de volledige memo dossier blz. 22184-22190.
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aankooporganisaties 53% korting op onze SANCO-buizen, ervan uitgaande dat 
leveranciers van RAL/DVGW-buizen een voorsprong van 3 procentpunt moeten 
hebben willen zij überhaupt kunnen verkopen. Het probleem in de afgelopen weken 
waren de kortingenposities voor EURO-SANCO buizen, zowel van BCZ als van TMX 
en LMI, die helaas dichtbij of op het RAL/DVGW-niveau lagen. Dit zet leveranciers 
van RAL/DVGW natuurlijk onder druk, zodat wij hopen dat wij in de komende weken 
van de EURO-SANCO-producenten weer kortingenvariaties zullen zien van ten 
minste 1 procentpunt lager dan RAL/DVGW en 2 procentpunten hoger dan 
SANCO-buizen van KME en WW ... [met betrekking tot de nieuwe prijslijst die 
door KME voor maart is voorgenomen]. Helaas kunnen wij, als KME zo handelt, 
niet tegen de KME-stroom opzwemmen, hoewel wij van plan waren, en wij dit nog 
steeds correct vinden, om in onze SANCO-lijst verschillende prijzen voor half-
harde en harde buizen te specificeren overeenkomstig de extra productiekosten. Wij 
zullen echter de marktleider moeten volgen"623.

(354) Op 11 maart 1999 vond in Parijs een "olifanten/EDWR-vergadering" plaats (Hilton, 
vergaderzaal Edmonton, Charles de Gaulle). Volgens de agenda en de 
reiskostendeclaraties namen vertegenwoordigers van IMI, KME en Wieland hieraan 
deel624. OTK bevestigde de deelname van een van zijn medewerkers625, en Wieland 
bevestigde dat de bijeenkomst had plaatsgevonden626.

(355) Wieland meldde dat op 16 maart 1999 een vergadering op operationeel niveau was 
gehouden in Rome (“Lord Byron”) waaraan (tenminste) een vertegenwoordiger van 
Wieland en een van KME had deelgenomen627. Halcor bevestigde dat een van haar 
medewerkers deze vergadering had bijgewoond628. Uit de aantekeningen van Halcor 
blijkt dat er verhitte discussies plaatsvonden over prijzen, kortingen en volumes629.

(356) In de interne memo van Wieland van 18.3.1999 worden de resultaten van de 
bijeenkomsten kort weergegeven630:

"Statistiek: De cijfers van het Wereldbureau voor Statistiek zijn momenteel 
beschikbaar voor januari en moesten onlangs worden opgegeven voor februari. 
Zoals wij van het Wereldbureau voor Statistiek hebben vernomen hebben de 
volgende ondernemingen gegevens verstrekt: KME, IMI, WW, Halcor, HME, BMA, 
Outokumpu en Mueller. BCZ draagt niet langer aan deze statistieken bij, omdat zij 
zich uit de IWCC, de ECPPC en alle andere branche-organisaties heeft 
teruggetrokken…

[…]

  
623 Zie dossier blz. 22187-22189 . 
624 Zie dossier blz. 1377, ook blz. 32108 (1.4.99 “Notulen IWCC-Steering Committee – gecorrigeerd”), 

dossier blz. 6568 (reiskostendeclaraties), blz. 7757 (agenda); blz. 32716.
625 Zie dossier blz. 32716.
626 Zie dossier blz. 22876.
627 Zie dossier blz. 31196 (reiskostendeclaraties), blz. 9384 (reiskostendeclaraties), blz. 22869, zie ook 

reiskostendeclaraties van Tréfimétaux, blz. 4877.
628 Zie dossier blz. 23384, 23478-23489 (briefwisseling met KME/EM), blz. 23402-23406, 23421-23424 

(aantekeningen), blz. 25326.
629 Zie dossier blz. 23402-23406, 23421-23424 (aantekeningen).
630 Voor de volledige memo zie dossier blz. 22191-22198.
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Nederland: Wij hebben onlangs bezoek gekregen van Hamel/[medewerker] en 
hebben hem al meegedeeld dat wij in de toekomst de HME-prijslijst met een 
maximumkorting van 37% voor de metaalhandel ook op Hamel zullen toepassen, dat 
wil zeggen op metaalhandelaren…

Spanje: Dit is momenteel de enige van de vijf grote markten waar in alle opzichten 
chaos heerst, omdat Outokumpu, voor zover wij kunnen beoordelen, haar rol van 
marktleider absoluut niet op zich neemt.

Overige markten: voor onze volgende besprekingen in april moeten wij beslist intern 
de markten in Oostenrijk, België en Griekenland onder de loep nemen, en ik verzoek 
RH/An en RHV/Bo daarom vooraf voorstellen uit te werken over de wijze waarop wij 
de stabilisatie of verbetering van de marktsituatie op deze drie markten zouden 
kunnen bewerkstelligen zodat wij vervolgens onderling zouden kunnen bespreken met 
welke maatregelen wij daartoe onzerzijds zouden kunnen bijdragen"631.

(357) Aan de memo is een tabel gehecht waarin voor elk van de nationale markten Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Spanje en het VK de kortingen voor SANCO-leidingbuizen, 
geïmporteerde SANCO-buizen en overige leidingbuizen (naar gelang van de 
verkochte volumes) worden gespecificeerd. Een tweede tabel bevat de leveringen op 
de respectievelijke markten van KME, Wieland, Outokumpu, IMI, Mueller, 
Buntmetall, HME, BCZ en Halcor in januari en februari 1999632.

(358) Op 31 maart 1999 faxte KME haar prijslijsten van SANCO-koperen leidingbuizen aan 
IMI. Handgeschreven aantekeningen lijken betrekking te hebben op kortingen, 
waarschijnlijk die van KME633.

(359) Volgens een reiskostendeclaratie van een medewerker van KME vond 
op 28 april 1999 een EDWR-vergadering plaats in Brussel “Novotel Airport”634. 
Wieland merkte de bijeenkomst aan als een “sales representatives meeting", KME en 
Halcor bevestigden hun deelname635. Hoewel Halcor niet meldde dat zij van verdere 
deelname aan de vergaderingen afzag, beschikt de Commissie niet over bewijzen dat 
Halcor nog aan latere EDWR-vergaderingen heeft deelgenomen.

(360) In een memo van Wieland, gedateerd 29.4.1999, worden de resultaten van de 
vergadering beknopt weergegeven636: de memo bevat een analyse van de Europese 
markt en de vijf “belangrijkste marken” (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en 
het VK). Met betrekking tot Duitsland stelt de memo het volgende:

"Helaas zijn de kortingen ook in Duitsland verhoogd. In Duitsland hebben we één 
voordeel boven het VK, en dat is dat de toepasselijke prijslijst en prijsindex door 
bijna alle marktdeelnemers worden aangehouden, dat wil zeggen dat de lijst en index 

  
631 Zie dossier blz. 22191-22195.
632 Zie dossier blz. 22197, 22198.
633 Zie dossier blz. 32148, blz. 32149 (SANCO prijslijst in het Nederlands en het Frans); zie ook dossier 

blz. 4433-4438 (de prijslijsten van Wieland voor Oostenrijk).
634 Zie dossier blz. 31197 (reiskostendeclaraties).
635 Zie dossier blz. 31197 (reiskostendeclaraties), blz. 22869, 22397, 22469, 23384, 23491 (bevestiging van 

bijeenkomst), blz. 23407-23410, 23425, 23426 (aantekeningen), 25327.
636 Voor de volledige memo zie dossier blz. 22199-22206.
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door de Duitse afnemers van koperen installatiebuizen worden erkend. Waar het hier 
in Duitsland om gaat is dus het niveau van de kortingen. Het maximum van 53% dat 
van KME en WW voor Duitse SANCO-buizen kan worden verkregen kan echter 
niet meer worden gehandhaafd omdat BCZ reeds kortingen van maximaal 59,5% 
aanbiedt voor Belgische SANCO-buizen en van maximaal 60% voor niet-
SANCO-buizen … Indien dit verschil in kortingen niet opnieuw kan worden 
gereduceerd, zullen onze prijzen op de Duitse markt voortdurend onder druk blijven 
staan en zullen zelfs KME en WW daar op den duur geen weerstand meer aan 
kunnen bieden.

De nieuwe prijslijsten van KME en van ons voor SANCO-buizen zijn nu op de 
markt en wij zijn van plan allereerst te proberen de in het aangehechte overzicht 
vermelde kortingen toe te passen…

Nederland: Hier zijn wij van plan de kortingen die wij voor het laatst 
op 30.3.1999 hebben vastgesteld, onverkort te handhaven …"637.

(361) Aan de memo is een tabel gehecht waarin voor elk van de nationale markten Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Spanje en het VK de kortingen voor SANCO-leidingbuizen, 
geïmporteerde SANCO-buizen en overige leidingbuizen worden vermeld (naar gelang 
van de verkochte volumes). Een tweede tabel bevat de leveringen op de 
respectievelijke markten van KME, Wieland, OTK, IMI, Mueller, Buntmetall, HME, 
BCZ en Halcor in januari, februari en maart 1999638.

(362) Volgens OTK werd op 3 mei 1999 een bijeenkomst op operationeel niveau gehouden 
in Birmingham (Novotel Airport Hotel)639. Naar alle waarschijnlijkheid namen 
bovengenoemde ondernemingen hieraan deel640.

(363) Op 9 mei 1999 werd een "olifanten/EDWR-vergadering" gehouden in het Vilamoura 
Marine Hotel (zaal "Taurus") in Vilamoura (Portugal) in aansluiting op een 
bijeenkomst van de ECI om 14.00 uur641. Volgens agenda's en reiskostendeclaraties 
namen Wieland, IMI, KME en OTK hieraan deel642. Wieland bevestigde haar
deelneming; OTK kon zich niet herinneren of een vergadering op topniveau was 
gehouden643.

  
637 Zie dossier blz. 22202-22204 (vert.). Zie ook de aantekeningen van Halcor met betrekking tot de inhoud 

van de bijeenkomst, dossier blz. 23407-23410, 23425, 23426 (aantekeningen).
638 Zie dossier blz. 22205, 22206. De kortingentabel werd per memo van 20 mei 1999 geactualiseerd wat 

het VK betreft (zie dossier blz. 10496, 10497, 22207, 22208).
639 Zie blz. 11765.
640 Zie overweging (347) en dossier blz. 11766.
641 Zie dossier blz. 1377, 32109, 1828, 1863-1866 ("Bijeenkomst met de bestuursfunctionarissen van de 

koperindustrie in conferentiezaal Taurus"), blz. 28329 en 22876.
642 Zie dossier blz. 1377, 32109, 1828, 1863-1866 ("Bijeenkomst met de bestuursfunctionarissen van de 

koperindustrie in de conferentiezaal Taurus"), blz. 28329 en 6569 (reiskosten), 7756 (agenda), 9268 
(reiskosten).

643 Zie dossier blz. 22876 en 32717.
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(364) Volgens de agenda van een medewerker van Wieland hadden een aantal 
vertegenwoordigers van Wieland op 16 juni 1999 op de luchthaven van Frankfurt een 
ontmoeting met KME ("Flughafen Airport Conference Center", Zaal 18)644.

(365) Op 17 juni 1999 werd in Brussel een "Olifanten/EDWR-vergadering" gehouden 
("Sheraton Airport Hotel", Zaal "Andromeda"). Volgens de agenda's en 
reiskostendeclaraties woonden IMI, Wieland en KME deze vergadering bij645. 
Wieland bevestigde deze bijeenkomst en OTK bevestigde haar deelname646.

(366) KME bezat een reeks tabellen getiteld "Samenstelling van verkoopcurve 1998" –
"Koperen leidingbuizen (Totaal)", "Leidingbuizen gewoon", en "Leidingbuizen 
bekleed" van 18 juni 1999 alsmede bijbehorende grafieken "Resultaat van de 
bedrijfstak in 1998 per concurrent" – "Koperen leidingbuizen (Totaal), "Gewoon" en 
"Bekleed"647. De tabellen bevatten cijfers inzake verkoopvolumes en de toegevoegde 
waarde, uitgedrukt als "Euro % kg" van de leidingbuizen van respectievelijk KME, 
OTK, Wieland, IMI, Mueller, BCZ, HME, Halcor, MKM, Lacambra, Feinrohren, 
Silmet, Foam, Czepel, Hutmen en andere voor de volgende markten: Oostenrijk, 
België, Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Scandinavië, Spanje, 
Zwitserland, en het VK. Bovendien is er een raming van de in "Euro % kg" 
uitgedrukte kosten en van het "totaalresultaat in miljoen EUR" van elk van de 
genoemde bedrijven648. De bedrijfstakresultaten voor koperen leidingbuizen zijn in de 
grafieken bijeengebracht649. De tabellen zijn zeer uitvoerig en bevatten informatie die 
niet toegankelijk is voor het publiek. Volgens de tabellen bedroeg de verkoop van 
OTK bijvoorbeeld voor alle leidingbuizen (zowel "gewoon" als "bekleed") in 1998 in 
Duitsland 7 670 ton met een toegevoegde waarde van 86 "Euro % kg", in 
Italië 1 400 ton met een toegevoegde waarde van 60 "Euro % kg", in 
Frankrijk 3 900 ton met een toegevoegde waarde van 95 "Euro % kg", in het 
VK 8 460 ton met een toegevoegde waarde van 119 "Euro % kg", geen verkoop in 
Ierland, in Spanje 16 580 ton met een toegevoegde waarde van 72 "Euro % kg"650.

(367) Volgens reiskostendeclaraties werd op 21 juni 1999 een EDWR-vergadering gehouden 
in Zürich ("Mövenpick"/Zürich Airport Forum). Hieraan namen vertegenwoordigers 
van Wieland, IMI, BMA, EM end KME deel651. KME bevestigde deze vergadering652.

(368) In een interne memo van Wieland wordt de prijs- en kortingensituatie in Duitsland 
besproken evenals de betekenis ervan voor de prijzen van SANCO-buizen653:

  
644 Zie dossier blz. 7755 (agenda).
645 Zie dossier blz. 1377, 32110, 1829, overzicht vluchten van IMI 1996, reiskosten blz. 6570, 7755 

(agenda), blz. 22876.
646 Zie dossier blz. 22876, 32717.
647 Zie dossier blz. 7374-7385.
648 Zie dossier blz. 7374-7382.
649 Zie dossier blz. 7383-7385.
650 Zie voor de andere landen en andere concurrenten dossier blz. 7374-7376.
651 Zie dossier blz. 22398, 31104, 31105, 31106 (reiskostendeclaraties). Hoewel de vergadering door KME 

in document 31105 "Lizenzpartner-Meeting" wordt genoemd, duidt de deelnemerslijst er eerder op dat 
het een EU-Waterrichtlijnvergadering betrof (zie ook document 31106 van KME waarin sprake is van 
"Drinkwaterrichtlijn").

652 Zie dossier blz. 22398, 22470-22472.
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"Ervan uitgaande dat althans KME en wijzelf nog een flink aantal lopende orders 
voor SANCO-buizen hebben met een gemiddelde opbrengst van 
circa 190 à 200 DEM/kg, hetgeen voldoende zou moeten zijn om ons 
gedurende 4 à 6 weken aan het werk te houden voordat we weer onder zware druk 
komen om nieuwe orders binnen te halen, maar anderzijds beseffend dat 
concurrenten als Halcor, Outokumpu en vooral BCZ intussen de kortingen voor hun 
DVGW-buizen tot 60-61% hebben verhoogd, zullen we op 21 mei bespreken of het 
niet zinvol zou zijn om direct na Pinksteren de prijsindex te verlagen van de 
huidige 32 tot 29 mits de nieuwe prijslijst strikt wordt toegepast…

Indien buitenlandse concurrenten toch orders boeken voor deze categorieën met een 
voor hen zeer lage verwerkingsopbrengst, zou de verwerkingsopbrengst van Duitse 
SANCO-buizen eveneens ernstig in gevaar komen en – zoals we sinds 1997 weten –
er zijn miljoenen in het geding wat de Duitse producenten van SANCO-buizen 
betreft"654.

(369) Volgens Wieland kwamen verkoopvertegenwoordigers op 25 juni 1999 in Amsterdam 
bijeen ("World Trade Centre Schiphol"). Onder de deelnemers waren 
vertegenwoordigers van Wieland,655 KME en OTK656.

(370) De resultaten van een van de laatste vergaderingen wordt in een memo van Wieland 
van 28 juni 1999 kort weergegeven657. Deze memo betreft de bespreking van 
kortingen en prijzen voor de vijf lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en 
het VK). Aan de memo is een tabel gehecht waarin de kortingenstructuren van deze 
vijf lidstaten zijn weergegeven658.

(371) Wieland verklaarde dat op 22 juli 1999 een bijeenkomst van 
verkoopvertegenwoordigers was gehouden in Amsterdam ("World Trade Centre 
Schiphol")659. KME bevestigde deze bijeenkomst660.

(372) In een memo van Wieland van 23 juli 1999 worden de besprekingen kort 
weergegeven:661

"Statistieken: …Zoals uit de bijgevoegde tabel blijkt kunnen wij, bij gebrek aan 
individuele statistieken, vooralsnog de drie concurrenten Halcor, HME en Müller 
Industries als geheel slechts kwantificeren door de individuele cijfers voor KME, 
WW, Outokumpu, IMI, BMA en BCZ van de totaalcijfers af te trekken…

Spanje: Outokumpu lijkt zijn marktleiderschap steeds meer serieus te nemen. Wij zijn 
derhalve van plan onze stapsgewijze kortingen te handhaven, 46% voor het eerste 

    
653 Zie dossier blz. 10490, 10491.
654 Zie dossier blz. 10490, 10491 (vert.).
655 Zie dossier blz. 9361 (reiskosten), 22869. Volgens Wieland was dit een vergadering van 

verkoopvertegenwoordigers.
656 Zie dossier, blz. 22398, 22473, 32717, en 11766.
657 Zie voor de volledige memo dossier blz. 10480-10485, 22209-22214.
658 Zie dossier blz. 22213.
659 Zie dossier blz. 9361 (reiskostendeclaraties), blz. 22869.
660 Zie dossier blz. 22398, 22474.
661 Zie dossier blz. 22215-22221.
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verkoopniveau, 44% voor het tweede verkoopniveau, omdat op deze niveaus nog 
afspraken mogelijk zijn. Bij nieuwe orders houden wij ons strikt aan de nieuwe 
prijslijst die door Outokumpu in Spanje is uitgebracht…"662.

(373) Aan de memo is een tabel gehecht waarin voor elk van de nationale markten Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Spanje en het VK de kortingen worden gespecificeerd voor 
SANCO-leidingbuizen, geïmporteerde SANCO-buizen en andere leidingbuizen (naar 
gelang van de verkochte volumes). Een tweede tabel bevat de leveringen op de 
respectievelijke markten van KME, Wieland, OTK, IMI, Mueller, Buntmetall, HME, 
BCZ en Halcor voor maart, april, mei en juni 1999663.

  
662 Zie dossier, blz. 22215, 22217 (vert.).
663 Zie dossier blz. 22219, 22220. Sommige cijfers van Boliden zijn slechts ramingen; voor Halcor zijn 

enkel cijfers over maart beschikbaar.
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(374) Op 3 augustus 1999 werd een "olifanten"/EDWR-vergadering gehouden in Parijs 
("Hilton Airport", zaal "Stockholm"). Volgens agenda's of reiskostendeclaraties namen 
medewerkers van IMI, KME en Wieland hieraan deel664. OTK bevestigde de 
deelneming van een van zijn medewerkers665. Wieland meldde dat 
op 30 augustus 1999 een vergadering op topniveau in Parijs ("Hilton") had 
plaatsgevonden666.

(375) In een memo van Wieland van 18 augustus 1999 worden de resultaten van de 
bijeenkomst als volgt weergegeven:

"Verenigd Koninkrijk: …vooral Outokumpu heeft in de eerste paar maanden volumes 
verloren, een verlies dat zij in juni heeft trachten goed te maken. Een aanzienlijke 
druk op de prijzen werd veroorzaakt door soortgelijke maatregelen van KME, met 
als gevolg dat de huidige prijzen flink zijn ingezakt (-25%). We zullen ons hoe dan 
ook houden aan ons interne plan van een prijsverhoging in verschillende stappen…

Spanje: …Voor het eerst is de markt ordelijker dan in de eerste paar maanden. 
Kennelijk worden de nieuwe prijslijsten toegepast…

Nederland: De consumptie bedraagt circa 11 000 ton per jaar. KME heeft 
ongetwijfeld marktaandeel verloren. IMI's overreactie heeft tot een prijsdaling 
geleid. Ik verwacht evenwel dat de situatie uiterlijk tegen medio september weer in 
goede banen kan worden geleid"667.

(376) In augustus 1999 zond Halcor haar laatste verslag met cijfers over juli 1999 aan het 
WBMS toe668.

(377) Volgens Wieland vond op 7 september 1999 een bijeenkomst van 
verkoopvertegenwoordigers (DWR) plaats in Düsseldorf ("Arabella")669. KME 
bevestigde dat op 8 september 1999 een bijeenkomst met Wieland had 
plaatsgevonden. Volgens de reiskostendeclaratie van de medewerker van Wieland kon 
de bijeenkomst ook op 7 september hebben plaatsgevonden670. OTK was eveneens 
aanwezig671.

(378) In een memo van Wieland gedateerd op 8 september 1999 worden de resultaten van de 
bijeenkomst beknopt weergegeven672:

"Duitsland: Helaas zijn de kortingen in de afgelopen weken weer toegenomen, zij het 
niet veel; daarom zijn we overeengekomen om op alle niveaus een extra korting 
van 1 procentpunt toe te passen. De nieuwe kortingen worden in de bijgevoegde 
tabel weergegeven. We moeten deze kortingen nu echter streng handhaven om 

  
664 Zie dossier blz. 1377, 32110, 1830, 6571 (reiskostendeclaraties), blz. 7754 (agenda).
665 Zie dossier blz. 32717.
666 Zie dossier blz. 22876. Volgens Wieland was dit een vergadering van hoge bestuurders.
667 Zie dossier blz. 9723-9725, 22960-22962.
668 Zie antwoord van Halcor van 7 november 2003, punt 3.67.
669 Zie dossier blz. 9361 (reiskostendeclaraties), 22869.
670 Zie dossier blz. 22398, 22475.
671 Zie dossier blz. 32717.
672 Zie voor de volledige memo dossier blz. 22222-22228.
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eventuele verdere erosie van kortingen tegen te gaan. Door middel van de 
prijsindexen zijn we van plan in de volgende 4 à 6 weken de opbrengst voor de 
referentiemaat van 15 x 1 mm weer op 200 DEM/kg te brengen (zoals gewoonlijk 
berekend zonder minustolerantie…) voor door ons geproduceerde SANCO-buizen.

Frankrijk: …De situatie op het gebied van prijzen/kortingen in Frankrijk is redelijk 
stabiel en de opbrengsten zijn op het ogenblik min of meer vergelijkbaar met die in 
Duitsland…

Verenigd Koninkrijk: …Wij zullen zelf de kortingen die in de bijgevoegde tabel zijn 
opgenomen en die twee procentpunten hoger zijn dan die van 22.7.1999, op nieuwe 
contracten in het VK toepassen.

Nederland: …Wat wij hier zien is opnieuw een typisch voorbeeld van 
prijsverlagingen die op zijn hoogst tijdelijk voordelig zijn voor degenen die ze 
toepassen"673.

(379) Bij de memo is een tabel gevoegd die de kortingenstructuren van de vijf lidstaten
Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het VK bevat674.

(380) Mogelijk is een bijeenkomst op topniveau georganiseerd ter gelegenheid van een 
bijeenkomst van de stuurgroep van ECI en ECMI op 9 september 1999 in Brussel in 
het Sheraton Airport Hotel. Tot de deelnemers behoorden mogelijk 
vertegenwoordigers van IMI en OTK675.

(381) Op 28 september 1999 vond een "olifanten"/EDWR-vergadering plaats in Londen. 
Volgens de agenda's of reiskostendeclaraties namen vertegenwoordigers van IMI, 
Wieland en KME hieraan deel676. Wieland en OTK bevestigden dat een bijeenkomst 
op topniveau had plaatsgevonden, en OTK verklaarde dat deze in de bedrijfsruimten 
van IMI was gehouden677.

(382) Op 8 oktober 1999 vond in Amsterdam ("Schiphol Hilton") een bijeenkomst op 
operationeel niveau plaats. Tot de deelnemers behoorden Wieland,678 OTK679 en 
KME680. BCZ bevestigde de deelneming van twee van haar medewerkers681.

  
673 Zie dossier blz. 22222-22226 (vert.).
674 Zie dossier blz. 22228. In een interne memo wordt opgemerkt dat Wieland ongeveer het break-evenpunt 

van de concurrenten in de koperen leidingbuizensector kent, zie dossier blz. 10603.
675 Zie dossier blz. 32738, 32717. Zie ook de discussie in de brief van Wieland aan Outokumpu en KME 

van 26 augustus 1999, blz. 11279 over ECI "Het is zeker juist dat het noodzakelijk is om de Europese 
industrie een nieuwe structuur te geven. Maar ik ben van mening dat dit gezamenlijk moet worden 
besproken en dat de belangrijkste producenten en fabrikanten aan deze bespreking moeten deelnemen".

676 Zie dossier blz. 1377, 32111, 6572 (reiskostendeclaraties reis naar Birmingham), blz. 7753 (agenda).
677 Zie dossier blz. 32717, 22876.
678 Zie dossier blz. 9354 (reiskostendeclaraties), 22869.
679 Zie dossier blz. 32718.
680 Zie dossier blz. 22398, 22476.
681 Zie dossier blz. 32409.
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(383) Wieland meldde dat op 17 oktober 1999 in Londen bij IMI een vergadering op 
topniveau had plaatsgevonden. OTK heeft hieraan schijnbaar deelgenomen682, hoewel 
de onderneming zich dit niet herinnert683.

(384) Uit reiskostendeclaraties van Wieland kan worden opgemaakt dat 
op 25 november 1999 in Zürich ("Airport Forum") een EDWR-bijeenkomst op 
operationeel niveau plaatsvond. Wieland, KME, OTK en BCZ bevestigden hun 
deelname684.

(385) Volgens agenda's en reiskostendeclaraties werd op 29 november 1999 een 
"olifanten"/EDWR-vergadering gehouden in Brussel ("Sheraton Airport-Hotel"). Tot 
de deelnemers behoorden IMI, Wieland, KME685 en OTK686.

9.2.12 2000

(386) In januari of februari 2000 bevestigde IMI Wednesbury per telefoon dat "de 
deelnemers aan de Züricher vergaderingen hun contacten hadden voortgezet687.

(387) Volgens informatie van Wieland, welke door KME werd bevestigd, vond 
op 27 januari 2000 een bijeenkomst op operationeel niveau plaats in Zürich ("Airport 
Forum"). Hieraan namen Wieland, Buntmetall, EM, KME en IMI deel688. 
Vertegenwoordigers van KME, EM en IMI hadden de vorige avond deelgenomen aan 
een EDWR-diner in het Mövenpick-Airport Hotel689. BCZ bevestigde haar 
deelname690.

(388) Op 3 februari 2000 analyseerde IMI de winstmarges van de Duitse en Britse markt 
voor koperen leidingbuizen. Zij concludeerde:

"Statistische informatie lijkt erop te wijzen dat, met de nieuwe markten in het 
voormalige Oost-Europa, de totale vraag naar koperen leidingbuizen toeneemt. 
Bovendien blijkt uit marktinformatie dat de producenten die buizen voor technische 
doeleinden produceren het zeer druk hebben en dat de meeste fabrieken vol zijn. 
Onder deze omstandigheden is de terughoudendheid van KME om de wetten van 
aanbod en vraag op de prijzen toe te passen moeilijk te begrijpen691.

(389) Volgens een interne nota van Wieland kwam de "EDWR-Arbeitsgruppe" 
op 28 maart 2000 in Brussel bijeen ("Sheraton Airport"). Deze bijeenkomst was door 

  
682 Zie dossier blz. 22876.
683 Zie dossier blz. 32718.
684 Zie dossier blz. 31103 (reiskostendeclaraties), 9336 (reiskostendeclaraties), 22869, 22398, 22477, 

32718, 32409.
685 Zie dossier blz. 1377, 32112, 6573 (reiskostendeclaraties), 7752 (agenda), blz. 22876, zie ook de memo 

van Wieland van 30.11.1999, blz. 22338, 22339.
686 Zie dossier blz. 32718.
687 Zie dossier blz. 0037.
688 Zie dossier blz. 31099, 31100 (reiskostendeclaraties), 9336 (reiskostendeclaraties), 22869, 22398, 

22478, 22479.
689 Zie dossier blz. 31100 (reiskostendeclaraties). Zie ook de interne memo van IMI met betrekking tot de 

invoering van een nieuwe prijslijst en een verlaging van kortingen, blz. 32133.
690 Zie dossier blz. 32409, 32433 (reiskostendeclaraties).
691 Zie dossier blz. 32146.
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Wieland georganiseerd. Hieraan werd deelgenomen door ten minste twee 
medewerkers van Wieland, twee van OTK, één van Buntmetall en692 één van KME693. 
Uit de agenda van een IMI-medewerker valt op te maken dat hij eveneens aanwezig 
was694. BCZ bevestigde zijn deelname695.

(390) OTK meldde dat in maart of april 2000 in Zürich een bijeenkomst was gehouden. Tot 
de deelnemers behoorden KME, BCZ, IMI, Wieland696 en OTK697.

(391) Op 2 mei 2000 (11.30 uur) had KME 698 een ontmoeting met OTK699.

(392) Van 14 tot 17 mei 2000 werd in Toronto een "Joint Meeting" van IWCC 
georganiseerd. Naast een aantal andere personen namen KME, Wieland, OTK, Halcor 
en BCZ aan de bijeenkomst van het ECI-bestuur deel700. Ter voorbereiding van de 
IWCC-bijeenkomst schreef Wieland een interne nota: "de opbrengstsituatie is nog 
altijd onbevredigend. In verband met de IWCC-Joint meeting in Toronto medio mei 
verzoek ik u om een actualisering van de Europese situatie"701. Geconcludeerd moet 
worden dat ter gelegenheid van de IWCC-vergadering discussies tussen concurrenten 
plaatsvonden met het doel de prijzen te verhogen.

(393) Op 15 mei 2000 vond een EDWR-vergadering op operationeel niveau plaats in 
Amsterdam Schiphol Airport ("Skyport Corporate Meeting Center"). Tot de 
deelnemers behoorden Wieland, KME en Buntmetall702. KME en OTK bevestigden 

  
692 Zie dossier blz. 7727 (interne nota van Wieland), blz. 22869, 22340, 22341. Volgens Wieland was dit 

een vergadering van de verkoopvertegenwoordigers van de deelnemende ondernemingen.
693 Zie dossier blz. 11231, 22398, 22480.
694 Zie dossier blz. 4351.
695 Zie dossier blz. 32409.
696 Nota's en tabellen die bij Outokumpu zijn gevonden (zie dossier blz. 11593-11598) tonen de 

betrokkenheid van deze onderneming bij de met concurrenten gemaakte afspraken aan. Er zijn 
verschillende tabellen met "streef"- en "reële" volumes marktaandelen van de concurrenten voor de vijf 
voornaamste landen. Ongedateerde nota's vermelden bijvoorbeeld ten aanzien van KME: "voor 1997 
overeengekomen cijfers en aandelen blijven gelijk". In een agenda van een medewerker van IMI staat 
dat een ECPPC-bijeenkomst was gepland voor 21-23 maart 2000.

697 Zie dossier blz. 11766, 32718.
698 Bij Outokumpu werden verschillende handgeschreven nota's gevonden, zowel gedateerd als 

ongedateerd (zie dossier blz. 11239-11259). Soms bevatten zij opmerkingen over het vermeende gedrag 
zoals "E"-bijeenkomst, "sanitaire buizen streefprijs 2DEM/kg tot tier 1.-SANCO 15 mm", "nieuwe 
lijst/paniek" (zie dossier blz. 11253, ook blz. 11257).

699 Zie dossier blz. 6633; zie ook blz. 11077-11085, waarin ongedateerde handgeschreven aantekeningen 
zijn opgenomen die melding maken van gesprekken over verschillende gevoelige onderwerpen en die 
van na 1999 lijken te dateren.

700 Zie dossier blz. 6638, 32558. Notulen blz. 31017, 7749 (agenda); Boliden bevestigde haar deelname aan
de IWCC-bijeenkomst, maar verklaarde dat haar medewerkers aan geen enkel andere bijeenkomst 
hadden deelgenomen, blz. 32414.

701 Zie dossier blz. 7885. "Die Erlössituation ist weiterhin unbefriedigend. Im Zusammenhang mit dem 
IWCC-Joint-Meeting in Toronto Mitte Mai bitte ich Sie um eine Aktualisierung der europäischen 
Lage."

702 Zie dossier blz. 31199 (reiskostendeclaraties); 9500 (reiskostendeclaraties), 11766, 22869.
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hun deelname703. De agenda van een medewerker van IMI suggereert dat ook hij 
hieraan heeft deelgenomen704.

(394) In een interne memo "Kupfer-Installationsrohre Europa - Marktentwicklung auf den 
Märkten D, GB, F, E und NL" van Wieland van 18 mei 2000 worden de inhoud en 
gevolgen van de vergadering van 15 mei 2000 beknopt weergegeven705.

"Ons doel blijft om ons prijsniveau op deze markten te verhogen tot het streefcijfer 
van 200 DEM/kg. Dit doel heeft absolute prioriteit over de pogingen om een gunstige 
ontwikkeling van ons marktaandeel tot stand te brengen…

Duitsland: …In april publiceerden wij de nieuwe prijslijsten voor SANCO en 
WICU-buizen, maar tegelijkertijd stelden wij vast dat onze concurrenten hun 
kortingen hadden verhoogd… Volgens onze ramingen is de kortingensituatie thans 
als volgt: SANCO domestic – max. 58,5%, SANCO export 61,7%, RAL706

(DVGW) 62-63%…Bovendien zullen wij in de volgende weken proberen de
prijsindexen zodanig te sturen dat we geleidelijk dichter bij de streefopbrengst 
van 200 DEM/kg komen…

Verenigd Koninkrijk: …Op de bestaande lijst 11 worden, volgens informatie die in 
ons bezit is, kortingen tot 50% toegekend op geïmporteerde buizen. Wij waren intern 
een maximumkorting van 40,5% overeengekomen. Er is hier derhalve sprake van een 
aanzienlijk verschil…707.

(395) Aan de memo zijn schema's van verkoopvolumes gehecht van 1999 en 2000 met 
streef- en verkoopvolumes voor KME, Wieland, OTK, IMI en BCZ708.

(396) BCZ verklaarde dat op 26 mei 2000 een EDWR-bijeenkomst in Amsterdam had 
plaatsgevonden709.

(397) In de agenda van een medewerker van IMI staat voor 21 juni 2000 het woord 
"olifanten"710.

(398) Op 3 juli 2000 schreef Wieland een interne memo waarin de marktaandelen 
voor 1997 van KME, IMI, OTK en Wieland in Frankrijk, Duitsland, Nederland, 
Spanje en het VK waren vermeld711. Een afzonderlijke regel van de tabel vergelijkt de 
totale vraagcijfers voor 1997 met de cijfers die door de IWCC zijn verschaft. Onder 
"verdere stappen" vermeldt Wieland "streefcijfers voor volumes en prijzen in de vijf 
voornaamste markten op basis van de situatie in 1997", "waarneming van het 

  
703 Zie dossier blz. 22399, 22481, 32718. Outokumpu verklaarde daarnaast dat tijdens de bijeenkomst 

mogelijk ook vraagstukken op het gebied van de EU-drinkwaterrichtlijn aan de orde zijn gekomen. 
Volgens Outokumpu zou dit onderwerp ook in andere vergaderingen ter sprake kunnen zijn gekomen.

704 Zie dossier blz. 4350.
705 Zie dossier blz. 22229.
706 Zie voetnoot 759.
707 Zie dossier blz. 22229, 22230. 
708 Zie dossier blz. 22235.
709 Zie dossier blz. 32409.
710 Zie dossier blz. 4349.
711 Zie dossier blz. 7879-7881, 22342-22348.
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concurrentiegedrag, met name van outsiders, en vaststelling van verdere stappen", 
"verificatie en bepaling van nieuwe actie tegen een achtergrond van snelle opwaartse 
prijsaanpassingen", "opstelling van een Europese prijslijst" en "streefprijs vanaf 
januari 2001: 100 EUR"712. Volgens Wieland is dit een intern document dat als basis 
voor strategische planning diende en geen afspraken bevat. Of het als voorbereiding 
voor een vergadering bedoeld was kon de onderneming zich niet herinneren713.

(399) Op 19 juli 2000 vond in Zürich een DWR-vergadering plaats ("Airport Forum", 
Zaal 202 "Eduard Amstutz"). Volgens de notulen namen OTK, IMI, BCZ, Buntmetall, 
KME, Wieland, EM en KME hieraan deel714. Wieland en KME bevestigden de 
bijeenkomst;715 OTK verklaarde dat op 17 juli een vergadering was gehouden716. 
Op 21 juli 2000 zond KME een fax aan OTK, IMI, Wieland en BCZ over de "EU-
waterrichtlijn"717.

(400) Van (ten minste) 2 augustus 2000 tot (ten minste) 9 januari 2001 informeerde TMX 
HME, OTK, BCZ, Wieland, Desnoyers, Wednesbury, Buntmetall en IMI over hun 
prijsverhogingen op de Franse markt718.

(401) Hoewel de herkomst (en mogelijke bestemming) van de tabel onbekend is, lijkt het 
erop dat rond 17 augustus 2000 informatie over Duitse verkoopvolumes werd 
uitgewisseld tussen KME, Wieland (en Buntmetall) en (mogelijk) IMI met betrekking 
tot WICU-, CUBO-, Eurosan-, TALOS-, Hetttcu- en Kuterlex-buizen719.

(402) Volgens een bevestiging die door BCZ op 8 augustus 2000 werd verstuurd vond 
op 31 augustus 2000 te Zürich Airport een EU-waterrichtlijn-vergadering plaats 
("Unique Conference Center", Zaal 202 "Eduard Amstutz"). De vorige dag was door 
KME een diner georganiseerd in het Dolder Grand Hotel, Zürich720. KME721 IMI, 
Wieland, Buntmetall, IMI, BCZ en OTK waren hierbij aanwezig722. Wieland 
bevestigde dat de vergadering een bijeenkomst van verkoopvertegenwoordigers 

  
712 Zie dossier blz. 7880, 7881. "Mengen- und Preisziele in den 5 Hauptmärkten auf der Basis der 

Situation 1997", "Beobachtung Wettbewerbsverhalten, insbesondere jenes von Outsidern, und 
Festlegung der Vorgehensweise", "Überprüfung und Neufestlegungen von Aktionierung auf dem 
Hintergrund schneller Preisanpassungen nach oben", "Entwicklung einer europäischen Preisliste", en 
"Preisziel ab Januar 2001: 100 Euro". Zie wat de prijsverhogingen betreft ook de interne memo van 
IMI, blz. 32136, 32138.

713 Zie dossier blz. 25388.
714 Zie dossier blz. 2184, 7720-7722 (notulen van de bijeenkomst van de hand van Wieland) en blz. 7706-

7707 (reiskostendeclaraties), 7746 (agenda), uitnodiging blz. 7723, 7724, 7726, verontschuldigingen 
blz. 7725, 9305 (reiskostendeclaraties); zie ook blz. 6666 (reiskostendeclaraties), 31098 
(reiskostendeclaraties), 11264-11266 (notulen).

715 Zie dossier blz. 22876, 22077-22080, 22399, 22482-22485.
716 Zie dossier blz. 11766, en ook blz. 32719.
717 Zie dossier blz. 2200.
718 Zie dossier blz. 5532-5788.
719 Zie dossier blz. 31070.
720 Zie dossier blz. 2097, 32442, 32443 (uitnodiging, agenda), 32434 (reiskostendeclaraties).
721 Volgens een agenda nam IMI deel: zie dossier blz. 32742.
722 Zie dossier blz. 2095-2097 (uitnodiging en agenda gezonden door Boliden), 3356 (notulen van de 

vergadering), 7717, 7718 (uitnodiging en agenda), 9478, 9533 (reiskostendeclaraties); 11766, 11767. 
Betreffende 31 augustus 2000 stelt de brief: "De bedoeling is om de volgende morgen van 8.00 
tot 10.00/11.00 uur de deskundigenvergadering bij te wonen", zie ook dossier blz. 32409.
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was,723 KME dat de bijeenkomst plaatsvond,724 en OTK verklaarde dat de bijeenkomst 
zowel een vergadering op top- als op operationeel niveau was725. Volgens OTK werd 
tijdens de vergadering besloten "de commerciële samenwerking te reorganiseren en de 
stuurgroep en de werkgroep in te stellen"726.

(403) Wieland bezat een tabel van 31.8.00 met de kortingenstructuren van Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Spanje en het VK voor SANCO, SANCO import, Import, OTK-
buizen, VK-buizen en VK-import727 met de volgende opmerkingen:

"Duitsland: Geldig vanaf 4.9.2000; Spanje: Vanaf 5.9.2000 nieuwe prijslijsten, 
aanvaarden geen nieuwe vastleggingen; Frankrijk: Kortingen worden aangehouden. 
Om doel te bereiken wordt index aangepast. Nieuwe lijst wordt momenteel 
opgesteld… Verenigd Koninkrijk: Met lijst 5 aangezien kortingen 
opnieuw 104 L/100m overschrijden; vanaf 31.8.00 nieuwe lijst 6 kortingen zie links. 
Toep. tot 18.0.00; vanaf 29.9.00 nieuwe lijst 7; kortingen voor wederverkopers 
max. 10 dagen vast; kortingen blijven tot eind 00 ongewijzigd"728.

(404) Op 4 september 2000 bracht TMX aan KME verslag uit over gesprekken met Mueller 
over de introductie van de halfharde buis op de Franse markt729.

(405) Volgens Wieland werd op 29 september 2000 een vergadering op operationeel niveau 
gehouden in Zürich Airport ("Unique Conference Center"). OTK, Wieland, IMI, EM 
en KME namen hieraan deel730.KME, IMI, en EM waren de avond tevoren in 
Mövenpick Hotel bijeengekomen om de vergadering voor te bereiden731. KME en 
BCZ bevestigden hun deelname732. OTK verspreidde de notulen733.

(406) Dat informatie werd uitgewisseld over verkoopvolumes voor de vijf lidstaten
Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het VK blijkt uit een interne tabel waarop 
het verkoopvolume van KME wordt weergegeven: het telefoonnummer van OTK was 
op de tabel genoteerd met de instructie alleen totaalcijfers te verstrekken (en de interne 
opsplitsing per dochteronderneming)734. KME bezat een tabel die de "echte" 
marktaandelen van 1997-2000 bevatte evenals "beoogde" marktaandelen voor 
dezelfde periode. Op een afzonderlijke tabel stond "Leveringen 
van 5 op 5 markten"735.

  
723 Zie dossier blz. 22869.
724 Zie dossier blz. 22400, 22486-22489.
725 Zie dossier blz. 11766, 32719.
726 Zie dossier blz. 32719.
727 Zie dossier blz. 9173.
728 Zie dossier blz. 9173.
729 Zie dossier blz. 30884.
730 Zie dossier blz. 3360 (notulen van de vergadering van 16.10.2000 waarin naar de vergadering wordt 

verwezen), 31095, 31096, 6938, 9478 (reiskostendeclaraties), 22869. Volgens Wieland betrof dit een 
vergadering van verkoopvertegenwoordigers van de deelnemende ondernemingen.

731 Zie dossier blz. 31095.
732 Zie dossier blz. 22400, 22490-22496, 32409.
733 Zie dossier blz. 2197, 3355-3358.
734 Zie dossier blz. 31088.
735 Zie dossier blz. 6856-6858, 31090.
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(407) Een interne memo van 9 oktober 2000 bevatte een samenvatting van een "vergadering 
van 2.10.00" van een medewerker van Wieland736.

"Duitsland: …Enkel door middel van indexering kunnen de vastgestelde streefprijzen 
(voor SANCO Duitsland > 200 D[E]M/kg) waarschijnlijk niet worden bereikt. 
Daarom zal aan het eind van het jaar een nieuwe prijslijst volgen.

De bestaande kortingenstructuur zal door deze prijslijst aanzienlijk worden 
gewijzigd. De maximumkortingen zullen dan circa 30% bedragen.

Het huidige kortingenniveau (circa 60%) plaatst SANCO in een nadelige positie 
ten opzichte van EURO-SANCO en RAL/DVGW, omdat het tot een prijsmarge leidt 
die de markt steeds minder bereid is voor het merk SANCO te betalen.

Deze prijslijst moet tegen eind oktober worden opgesteld…

Spanje: Op 5.9.2000 introduceerde Outokumpu een nieuwe prijslijst op de Spaanse 
markt. Wij hebben deze nieuwe prijslijst en de gewijzigde kortingenstructuur 
aangehouden. Voor zover wij kunnen overzien hebben onze concurrenten hetzelfde 
gedaan. Afhankelijk van het marketingniveau liggen de kortingen nu 
tussen 46 en 52%... Er worden geen bonussen meer toegekend…

Verenigd Koninkrijk: In het VK is lijst 7 eind september op de markt geïntroduceerd. 
Lijst 8 zal waarschijnlijk in oktober worden bekendgemaakt. Volgens informatie 
waarover wij beschikken heeft de concurrentie, behalve Mueller, deze ontwikkeling 
gevolgd. Mueller lijkt zichzelf meer tijd te gunnen"737.

(408) Aan de memo zijn gedetailleerde lijsten met verkoopvolumes gehecht met "reële 
volumes" en "streefvolumes" over de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000 (1e kwartaal) 
voor de vijf lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het VK)738.

(409) Op 16 oktober 2000 werd in Zürich Airport ("Unique Conference Center") een 
EDWR-vergadering (operationeel niveau) gehouden. De notulen werden door KME 
onder Wieland, EM, OTK, BCZ en IMI verspreid739. OTK, Wieland, KME en BCZ 
bevestigden de vergadering740.

(410) Op 17 oktober 2000 woonde een vertegenwoordiger van Wieland een "waterrichtlijn"-
vergadering in Londen bij741. Uit de agenda's van KME en IMI kan worden opgemaakt 

  
736 Zie dossier blz. 22236-22252 (met inbegrip van aangehechte tabellen).
737 Zie dossier blz. 22237, 22238.
738 Zie de schema's op blz. 22243-22252.
739 Zie dossier blz. 3359-3367 (fax, notulen, bijlagen), 31163-31165, 9478 (reiskostendeclaraties), 11767. 

22869. Volgens Wieland was dit een vergadering van verkoopvertegenwoordigers van deelnemende 
ondernemingen.

740 Zie dossier blz. 11767, 22869, 22401, 22497-22508 (uitnodiging, notulen, extra informatie, 
reiskostendeclaraties), 32409.

741 Zie dossier blz. 7692-7694 (reiskostendeclaraties), 7744 (agenda).
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dat medewerkers van beide ondernemingen hieraan hebben deelgenomen742. Kennelijk 
nam ook OTK aan de vergadering deel743.

(411) Op 19 oktober 2000 zond KME een brief aan IMI over de klacht van de European 
Financial Management Association (EFMA) aan de Duitse normalisatiecommissie met 
betrekking tot DIN 50930-6. DIN 50930-6 is een norm die bepaalt in hoeverre koperen 
buizen voor drinkwater mogen worden gebruikt. Brodersen merkte op dat de klacht 
van EFMA waarbij IMI betrokken was "fundamenteel in strijd is met de belangen van 
de Duitse koperproducenten". "Hiermee beschouw ik de ongeschreven maar altijd 
nageleefde afspraak om de lokale marktleider het beleid op zijn eigen markt te laten 
bepalen, als beëindigd…"744.

(412) In een interne memo van Wieland van 20 oktober 2000 worden de resultaten van een 
van de vergaderingen (naar alle waarschijnlijkheid van 16 oktober) samengevat745.

"Spanje: Zijn de afgelopen weken in Spanje veel dichter bij onze streefprijzen 
gekomen. De maximumkorting is 52%. We gaan er nog steeds vanuit dat wij aan het 
eind van het jaar het referentiecijfer van 100 EUR zullen bereiken. Het is uiteraard 
nog niet duidelijk wat de marktleider van plan is met betrekking tot de invoering van 
halfharde producten…

Frankrijk: AFNOR houdt zich momenteel bezig met de halfharde kwaliteit. Er zijn 
gesprekken gepland met de Franse producenten; ook met Müller, van wie wij weten 
dat hij onder geen enkele omstandigheid in staat of bereid is halfhard aan te bieden. 
De referentieprijs bedraagt momenteel circa 90 EUR (korting max. 66%), dus ook 
hier bestaat een goede kans dat tegen het einde van het jaar 100 EUR kan worden 
gehaald. Tegelijkertijd moeten wij proberen – en hier moeten wij de marktleider 
volgen – om de afmetingen te harmoniseren (14x1/16x1).

Verenigd Koninkrijk: het streefcijfer van 100 EUR is al bereikt.

Duitsland: De referentieprijs voor niet-SANCO-buizen bedraagt 153 DEM; voor 
SANCO-buizen is reeds 200 DEM bereikt. Wij zullen proberen het prijsniveau nog 
eens met 50 DEM/100kg te verhogen via de prijsindices evenals door middel van een 
nieuwe prijslijst. In verband hiermee moeten de kortingstructuren worden herzien 
(verlaagd). De kortingniveaus voor wederverkopers moeten eveneens opnieuw 
worden vastgesteld. Het verschil tussen SANCO en EURO-SANCO zou 2% moeten 
zijn.

Nederland: We gaan er vanuit dat HME – waarschijnlijk begin december – een 
nieuwe prijslijst zal introduceren. Indien dit het geval is, zullen wij deze met ingang 
van 1.1.2001 op de leveringen toepassen. De huidige referentieprijs 
bedraagt 80 EUR.

  
742 Zie dossier blz. 6705. Volgens de agenda vond de vergadering plaats op het adres 56 Prince's Court, 

Londen; 32742.
743 Zie dossier blz. 7744 (agenda).
744 Zie dossier blz. 30986, 30987.
745 Zie dossier blz. 22963-22966.
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Overige markten (Ierland, Polen, Oostenrijk, België): Wij dienen het prijsbeleid op 
deze markten intern vast te stellen, met name wat Oostenrijk en Polen betreft.

Rapportage aan het Wereldbureau: Wij zijn voornemens cijfers te blijven 
meedelen"746.

(413) In een fax van 19 oktober 2000 draagt KME TMX op "om een nieuwe prijslijst op te 
stellen met een nieuwe structuur en daarbij een korting van ongeveer […]% te 
overwegen. De prijslijst dient zo snel mogelijk te worden ingevoerd. Gelieve in dit 
verband na te gaan in hoeverre wij een harmonisatie van de 
afmetingen 14, 15 en 16 mm in deze prijslijst zouden kunnen opnemen. Wij zouden 
tenminste in de prijslijst moeten opmerken dat de afmetingen 14 + 16 mm niet meer 
zullen worden geproduceerd"747.

(414) Op 15 november 2000 werd in Zürich een EDWR-vergadering gehouden. Hieraan 
namen vertegenwoordigers van Wieland en KME,748 en, volgens de adressen op het 
faxbericht waarmee de notulen werden verspreid, ook OTK, BCZ, IMI en EM deel749. 
KME, Wieland en BCZ bevestigden dat deze vergadering had plaatsgevonden750.

(415) Op 27 november 2000 werd Wieland door vertegenwoordigers van IMI bezocht751.

(416) Op 28 november 2000 ontving de afdeling koperen buizen van IMI het volgende 
advies van de secretaris/jurist van het bedrijf:

"Volgens de normale gang van zaken zal een uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie tussen twee concurrenten vermoedelijk worden beschouwd als bewijs van 
een gecoördineerde gedraging, zoals marktverdeling of prijsbepaling. Dergelijke 
gedragingen vormen waarschijnlijk een inbreuk op de mededingingswetgeving en de 
uitwisseling van informatie zou in dat verband derhalve onwettig zijn. De 
uitwisseling van specifieke informatie over prijzen en afnemers kan bijzonder 
moeilijk op wettelijke gronden worden gerechtvaardigd en dient normaal als 
onwettig te worden beschouwd…"752.

(417) OTK verklaarde dat op 11 december 2000 in Zürich een EDWR-vergadering op 
operationeel niveau plaatsvond. Tot de deelnemers behoorden vertegenwoordigers van 

  
746 Zie dossier blz. 22963, 22964 (vert.).
747 Zie dossier blz. 5531.
748 Zie dossier blz. 31094 (reiskostendeclaraties), 31163-31165 (notulen van de voorgaande vergadering), 

22869. Volgens Wieland was dit een vergadering van verkoopvertegenwoordigers van deelnemende 
ondernemingen.

749 Zie dossier blz. 4595 (notulen), 4596, 4597 (uitnodiging, agenda), 4633-4635, 22401, 22509, 22510. 
Zie ook blz. 3360.

750 Zie dossier blz. 22869, 22401, 22509-22511, 32410, 32435 (reiskostendeclaraties).
751 Zie dossier blz. 7687.
752 Zie het memorandum van IMI van 28 november 2000, blz. 1406. Op de mededeling stond de naam van 

een van de medewerkers van IMI.



NL 117 NL

KME, Wieland, IMI, BCZ en OTK753. Wieland, KME en BCZ bevestigden hun 
deelname754.

(418) Volgens een faxbericht dat door IMI op 4 december 2000 aan IMI, BCZ, KME, EM, 
OTK en Wieland was toegezonden, werd op 19 december 2000 in het restaurant "Altes 
Zollhaus Zons", Düsseldorf (Zons) een diner georganiseerd in het kader van een "EU-
waterrichtlijn-vergadering"755. De volgende dag, 20 december, werd eveneens een 
waterrichtlijn-vergadering gehouden in Düsseldorf (Arabella Sheraton Hotel), 
georganiseerd door IMI en/of KME. Aan de vergaderingen van 19 en 20 december 
namen vertegenwoordigers van KME, Wieland, IMI, BCZ en OTK deel756. OTK 
vermeldde dat de vergadering een bijeenkomst op topniveau was, terwijl Wieland 
aangaf dat er zowel een vergadering op operationeel niveau als op topniveau was757. 
BCZ bevestigde haar deelname758.

(419) Volgens de samenvatting van KME "Nieuwe prijslijst 2001 – introductie op de markt", 
was KME voornemens haar nieuwe prijslijst medio december te publiceren en 
Wieland vóór Kerstmis, maar de "anderen" begin januari (uiterlijk op 5 januari 2001). 
De nieuwe prijslijsten zouden "allemaal tegelijk per 15.01.2001" worden toegepast. Er 
zouden geen verlagingen van prijslijnen worden toegestaan. Het verschil tussen Duitse 
SANCO en RAL759/EURO-SANCO zou ten hoogste 2% bedragen 
(= 33 DEM/100 kg)760. De nieuwe prijslijst "moet op zodanige wijze worden toegepast 
dat alle onderdelen ervan (del credere, bonus enz.) zijn opgenomen. Evenals KME, 
werken niet-SANCO en EURO-SANCO-producenten met een kortingenstructuur". 
Naargelang van de hoeveelheden dienden standaardkortingen en maximumkortingen 
te worden toegepast. Niet-SANCO-producenten zouden de hoogste korting van 40% 
niet verder optrekken. BCZ en TMX zouden zich aan een korting houden die tussen de 
producenten van Duitse SANCO-buizen en RAL-buizen was overeengekomen. 
Verschillen tussen Duitse SANCO en niet-SANCO moesten worden gereduceerd tot 
maximaal 20 DEM. In Duitsland moesten kortingenstructuren en bestaande relaties 
met afnemers worden geëerbiedigd761. Vanaf 01.01.2001 zouden de kortingen worden 
verlaagd van 59%-63% tot 35%-40% voor niet-SANCO-producenten,
van 58,5%-62,5% tot 34,5%-38,5% voor EURO SANCO-producenten, en 

  
753 Zie dossier blz. 31093 (reiskostendeclaraties), blz. 11767, 32719, 32704.
754 Zie dossier blz. 3350-3354 (notulen en fax), blz. 31093, 22869, 22401, 22512-22517 (verspreiding van

fax met notulen, reiskostendeclaraties), blz. 32410.
755 Zie dossier blz. 7714, 11271, 11266-11270, 32415, 22952.
756 Zie dossier blz. 32743, 27245, 27249, 2093, 2198, 32156 (fax), 6750 (reiskostendeclaraties), 7675-7677 

(reiskostendeclaraties), 7741 (agenda), 9472 (reiskostendeclaraties), 10628 (interne nota en 
ontvangstbewijs Wieland), 11275 (routebeschrijving Ingman). Blz. 11767, 32719. IMI en Wieland 
kwamen op 27 november 2000 bijeen (zie dossier 10627, kosten Wieland) en volgens een agenda, op 
18 december 2000 (blz. 10628). Kennelijk vonden op 20 december tussen IMI, Wieland en Boliden
gesprekken plaats over een joint-venture. Deze gesprekken zijn geen voorwerp van het onderhavige 
onderzoek. Blz. 22869, 22876.

757 Zie dossier blz. 11767, 32719, 22869, 22876, 3350-3354 (notulen en faxbericht), blz. 31093, 22869, 
22401, 22512-22517 (verspreid faxbericht met notulen, reiskostendeclaraties).

758 Zie dossier blz. 32415, 32436.
759 "RAL" is een vereenvoudigd kwaliteitsmerk van de Gütegemeinschaft Kupferrohr waaronder op de 

Duitse markt ook WICU en SANCO-buizen vallen.
760 Zie dossier blz. 7068.
761 Zie dossier blz. 7070, 7071.
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van 57%-61% tot 33%-38% voor Duitse SANCO-producenten762. Na deze 
prijsverhogingen, en door verschillende prijslijnen toe te passen763, zou de 
"toegevoegde waarde" zich tussen 23.08.2000 en eind december 2000 (met de 
toepassing van de nieuwe prijslijst) als volgt ontwikkelen: van 186,-/100 kg 
tot 272,-/100 kg in de categorie "59%", en van 126,-/100 kg tot 200,-/100 kg in de 
categorie "63%"764. Uit een tabel waarin ook de gegevens voor 24 januari 2001 zijn 
opgenomen blijkt dat de "toegevoegde waarde" in 2001 verder werd verhoogd765.

(420) Een interne memo van Wieland van 8 januari 2001 bevat een samenvatting van een 
vergadering, waarschijnlijk die van 19/20 december766.

"Duitsland: Onze nieuwe prijslijsten zijn vóór kerstmis gepubliceerd. Zij zullen in 
januari worden toegepast. Hiermee zullen wij het gestelde doel van 100 voor de 
standaardmaat bereiken. Het verschil tussen SANCO en RAL-buizen is echter nog 
altijd te groot, met als gevolg dat er nog steeds gevaar bestaat voor een 
destabilisering van de prijzen op de markt… 

Frankrijk: Op deze markt is de streefopbrengst van 100 bereikt… 

Verenigd Koninkrijk: het cijfer 100 is bereikt, maar wij krijgen geen toeslag voor de 
halfharde uitvoering… Nederland: … Het prijsniveau is onbevredigend. De 
kortingenstructuren van de handelaren zijn niet gecoördineerd, met als gevolg dat 
wij met 75 EUR in Nederland ver van ons doel verwijderd zijn.

Europese lijst: Het is dringend noodzakelijk bij de volgende prijslijsten de structuren 
in Europa te standaardiseren. Dit omvat ook uniforme betalingsdoelstellingen en 
uniforme metaalvoorschriften…"767.

9.2.13 2001

(421) KME bezat tabellen met een uitvoerig overzicht van de capaciteit van alle 
concurrenten op de grootste markten van de wereld in 2001. ("D", "I", "F", "VK", "B", 
"NL", "A", "GR", "Spanje", "SF", "S", "[…]", "[…]", "[…]", "[…]", "[…]", "[…]", 
"[…]",…)768. De capaciteitscijfers zijn opgesplitst naar capaciteit voor leiding- en voor 
industriële buizen.

(422) Hoewel Mueller zich had teruggetrokken uit de EDWR-vergaderingen en 
sinds 1999 niet meer deelnam aan het WBMS-informatie-uitwisselingssysteem (zie 
overwegingen (223), (308), (344) en (349)), bevestigden vertegenwoordigers van 

  
762 Zie dossier blz. 7070-7074 en 6930-6934.
763 Zie zowel dossier blz. 7076 als 6933 (prijslijn 46 (23.08.2000) en prijslijn 58 (eind december 2000)).
764 Zie dossier blz. 6933. SANCO-buizen 15 x 1,0 mm.
765 Zie dossier blz. 7077: van 161 tot 250 (categorie "60,5%" – tussen 07.09.2000 en 24.01.2001) en 

van 122 tot 208 (categorie "63%, zelfde periode). SANCO-buizen 15 x 1,0 mm. Wat de streefprijs 
van 200/kg betreft, zie overweging (210).

766 Zie voor de volledige memo dossier blz. 7862, 7863, en blz. 22967, 22965.
767 Zie dossier blz. 22967, 22965 (vert.).
768 Zie ook voor andere landen, blz. 31338-31340.
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Mueller op 25 januari 2001 dat bepaalde "gesprekken over prijzen tot deze week 
hadden plaatsgevonden"769.

(423) Volgens een interne nota van IMI en KME770, en zoals door OTK was aangegeven, 
vond op 29 januari 2001 in Zürich ("Airport Forum", zaal 201, "Jacob Ackeret") een 
vergadering op operationeel niveau (EDWR) plaats. Tot de deelnemers behoorden 
vertegenwoordigers van OTK, KME, Wieland, IMI, en BCZ771. KME en BCZ 
bevestigden deze vergadering772. Een intern memorandum van OTK bevat bepaalde 
details over voorgenomen of lopende regelingen zoals, ten aanzien van Spanje, 
"Voorstel: iedereen 30% minder volume in maart-april"773.

(424) Volgens een uitnodiging en bevestigd door OTK vond op 27 februari 2001 een 
"Waterrichtlijnvergadering" plaats in Düsseldorf (Arabella Sheraton Airport Hotel, 
zaal "Montgolfier")774. OTK, KME, IMI en BCZ namen hieraan deel775. Het geplande 
onderwerp van de vergadering was een gezamenlijke discussie over de introductie van 
een halfharde koperen leidingbuis met een dunnere wand776. Het eerste voorstel om 
een technische werkgroep in te stellen, waarin iedere onderneming haar technische en 
marktkennis met de anderen zou delen, werd door OTK geformuleerd777. KME en 
BCZ bevestigden deze vergadering778.

(425) Wieland meldde dat op 5 maart 2001 een vergadering op operationeel niveau was 
gehouden in Zürich. Onder de deelnemers waren medewerkers van Wieland en 
KME779.

(426) Op 12 maart 2001, kort na de vergadering, vatte Wieland in een interne memo780

samen "het voornaamste probleem op de Duitse markt is nu niet langer de kwaliteit 
van de opbrengst maar de dalende kwantiteit." "De nieuwe prijslijst die begin 
september in Spanje is ingevoerd vindt slechts langzaam ingang, maar hiermee 
worden opbrengsten van 100 EUR bereikt met een korting van 50%… In het Verenigd 
Koninkrijk wordt lijst 02/01 volgens marktwaarnemingen thans algemeen toegepast." 
"Het streven in Frankrijk is in de loop van het jaar een nieuwe prijslijst in te voeren." 

  
769 Zie dossier blz. 32041.
770 Zie dossier blz. 1833. Zie ook blz. 3349 (uitnodiging) en 3354.
771 Zie dossier blz. 3084 (agenda ), 11767, 32719, 32704. IMI schreef in een interne analyse van de 

"Europese leidingbuizenmarkt" dat "het daarom duidelijk is dat de opbrengsten van de bedrijfstak 
slechts duurzaam zullen verbeteren indien aanzienlijke consolidatie tot stand wordt gebracht – alleen 
dan zullen de deelnemers inzien dat de capaciteit in overeenstemming moet worden gebracht met de 
vraag." Zie dossier blz. 32140-32143, 32142, en ook de margevergelijking met de VS 32155.

772 Zie dossier blz. 22402, 22518, 32410.
773 Zie dossier blz. 32675, 32676.
774 Zie dossier blz. 3347 (uitnodiging, agenda), blz. 31077, 11767.
775 Zie dossier blz. 3085 (agenda Beardall), 4507 (fax), 11767, 32720, 32704.
776 Zie dossier blz. 31077. Het alternatieve voorstel, de oprichting van een werkgroep, werd intern bij KME 

besproken. Het idee was eerst intern informatie te verzamelen en deze vervolgens met de betrokken 
concurrenten (KME, IMI, Wieland, Boliden, Outokumpu) te delen.

777 Zie dossier blz. 31073-31076.
778 Zie dossier blz. 22402, 22519, 22520, 32410.
779 Zie dossier blz. 31201 (reiskostendeclaraties); 22869.
780 Volgens de memo betrof de samenvatting een vergadering van 8 maart 2001. Gebleken is echter dat de 

samenvatting de vergadering van 5 maart betreft.
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"De Nederlandse markt blijft problematisch."781 Wat de overschakeling op "halfharde 
buizen" betreft zullen noch Desnoyers noch BCZ KME en OTK kunnen volgen, zodat 
beide ondernemingen in het begin voor problemen zullen worden gesteld782. Aan de 
memo waren tabellen gehecht met verkoopvolumes ("oud" en "nieuw"), 
marktaandelen en een "afwijkings"-cijfer van KME, Wieland, OTK, IMI en BCZ voor 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Nederland, het VK en Polen voor 1999 en 
vanaf 01/2000 per maand tot 01/2001783. De Commissie concludeert dat deze tabellen 
afkomstig zijn van de vergadering van 5 maart 2001.

(427) Na een ECI-vergadering in het Kempinski Hotel Gravenbruch in Frankfurt 
op 14 maart 2001784 werd een "olifanten"/EDWR-vergadering gehouden in Frankfurt 
Airport ("Airport Conference Center", zaal nr. 2)785. De zaal was gereserveerd 
voor 8 personen786. OTK bevestigde de deelname van twee medewerkers van KME, 
twee medewerkers van Wieland, één van IMI, één van BCZ en twee van OTK787. 
Wieland en BCZ bevestigden hun deelname788.

(428) De volgende EDWR-vergadering op topniveau ("Steering Group") was voorgenomen 
voor 27 maart 2001 in Frankfurt789. Uit bij OTK aangetroffen aantekeningen blijkt dat 
"in maart" een Europese prijslijst klaar moest zijn. Doelstellingen in verband met deze 
prijslijst waren "betalingen", "tariefstructuur", "bonusstructuur"; de lijst moest 
kennelijk per 1 januari 2002 worden toegepast. Verdere doelstellingen waren de 
"consolidatie van de doelstellingen (VK)" en "marktstabiliteit"790.

(429) Op 30 maart 2001 zond OTK Copper Tubes een fax naar Mueller Europe SA met de 
mededeling dat voor Spanje de wijziging van de index op dezelfde dag zou ingaan791.

(430) Volgens de agenda van IMI waren tenminste olifantenvergaderingen gepland 
voor 4 mei 2001 in Hamburg792, 15 juni 2001 in Düsseldorf en 16 oktober in 
München793. OTK794, KME795 en Wieland796 verklaarden dat deze vergaderingen niet 
plaatsvonden, en dat de EDWR-vergaderingen in maart 2001 werden stopgezet, na de 

  
781 Zie dossier blz. 22253, 22254.
782 Zie dossier blz. 22253, 22255.
783 Voor details zie dossier blz. 22260-22263.
784 Zie voor de agenda van de vergadering van de ECI Board, dossier blz. 31003, ook 31001, 31002.
785 Zie dossier blz. 3371 en 3368-3370, 7716 (aankondiging van de vergadering per fax van Wieland aan

KME, Boliden, Outokumpu en IMI), blz. 9748.
786 Zie dossier blz. 7474.
787 Zie dossier blz. 11767, 32720 en ook 1377, 32117, 1833, 27240, 32128, 2214 ("olifanten"), zie ook

2162 en 2181, bevestiging dat IMI aan de vergaderingen deelnam, 3368-3371, 6787, 30927, 31077; 
7474 (agenda), 22876. Zie voor de deelname van Boliden 7715. Tegelijkertijd werd een vergadering 
van het bestuur van ECI gehouden. Volgens de notulen waren IMI, KME, Wieland en Outokumpu bij 
deze vergadering aanwezig, zie 31382, 31383, en ook 31376, 31377.

788 Zie dossier blz. 22876, 22952, 22954, 32410, 32415, 32444-32448.
789 Zie dossier blz. 3086 (agenda Beardall), 11106-11110, 32668-32672 (agenda, tabellen).
790 Zie dossier blz. 11104, 11105.
791 Zie dossier blz. 1292, 1345.
792 Zie dossier blz. 32118, 27243, 6791, 31277.
793 Zie dossier blz. 32118, 32119, 1833, 2214 ("olifanten").
794 Zie dossier blz. 23554.
795 Zie dossier blz. 32544.
796 Zie dossier blz. 22876.
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inspecties van de Commissie ter plaatse797. De Commissie beschikt niet over bewijzen 
dat deze vergaderingen daadwerkelijk plaatsvonden.

  
797 Zie dossier blz. 32544.
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E. TOEPASSING VAN ARTIKEL 81, LID 1, VAN HET EG-
VERDRAG EN ARTIKEL 53, LID 1, VAN DE EER-

OVEREENKOMST

10. ARTIKEL 81, LID 1, VAN HET EG-VERDRAG EN ARTIKEL 53, LID 1 VAN DE EER-
OVEREENKOMST

10.1. Toepasselijkheid

(431) Volgens artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag zijn onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt en verboden alle overeenkomsten tussen ondernemingen, 
alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke 
markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in het 
rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere 
contractuele voorwaarden, het beperken of controleren van de productie en de afzet en 
het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen.

(432) Artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst bevat een soortgelijk verbod. De 
verwijzing in artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag naar "handel tussen lidstaten" is 
echter vervangen door een verwijzing naar "handel tussen de overeenkomstsluitende 
partijen" en de verwijzing naar mededinging "binnen gemeenschappelijke markt" is 
vervangen door een verwijzing naar mededinging "in het door de [EER]-
Overeenkomst bestreken grondgebied".

(433) De EER-Overeenkomst is op 1 januari 1994 in werking getreden. Regelingen die vóór 
die datum de mededinging in Oostenrijk, Finland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen 
of Zweden (toenmalige EVA-staten) beperkten, maken geen inbreuk inbreuk op 
artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst. Voor de periode die aan die datum 
voorafgaat is de enige bepaling die van toepassing is op de onderhavige procedure 
artikel 81 van het EG-Verdrag.

(434) Na de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Gemeenschap 
op 1 januari 1995, werd artikel 81, lid 1, van het Verdrag van toepassing op deze 
regelingen in zoverre zij de mededinging op deze markten ongunstig beïnvloedden. De 
tenuitvoerlegging van de regelingen in Noorwegen en IJsland bleef een inbreuk op 
artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst vormen. In de praktijk komt het erop neer 
dat de kartelovereenkomsten die in Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zweden en 
IJsland ten uitvoer werden gelegd, vanaf 1 januari 1994 een inbreuk op de 
mededingingsregels van de EER en/of de Gemeenschap vormden.

10.2. Bevoegdheid

(435) De Commissie is de bevoegde instantie om zowel artikel 81, lid 1, van het Verdrag als 
artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst toe te passen op basis van artikel 56 van 
die overeenkomst. In dit geval bedroeg de omzet van de betrokken ondernemingen op 



NL 123 NL

het grondgebied van de EVA-landen minder dan 33% van hun omzet in de EER, en 
gingen de betrokken overeenkomsten vooral ten koste van de handel tussen de 
lidstaten en de mededinging in de Gemeenschap. De gevolgen voor de handel tussen 
de lidstaten zijn in overweging (26) weergegeven.

11. AARD VAN DE INBREUK 

11.1. Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

(436) Voor de toepassing van artikel 81, lid 1, van het Verdrag kan van een "overeenkomst" 
worden gesproken wanneer de partijen zich aan een gezamenlijk plan houden dat de 
richting van hun wederzijds handelen (of het nalaten daarvan) op de markt bepaalt798. 
De overeenkomst hoeft niet schriftelijk te zijn; er zijn geen formaliteiten, noch 
contractuele sancties of uitvoeringsmaatregelen vereist. De overeenkomst kan 
uitdrukkelijk zijn of besloten liggen in het gedrag van de partijen, aangezien een 
gedragslijn het bewijs van een overeenkomst kan vormen. Indien een onderneming 
aanwezig is op bijeenkomsten die een duidelijk concurrentiebeperkend doel hebben 
zal zij, tenzij zij zich publiekelijk distantieert van hetgeen is overeengekomen, als een 
partij bij de overeenkomst worden beschouwd zelfs indien zij zich niet daadwerkelijk 
aan de resultaten van de bijeenkomsten houdt799. Verder is het voor de vaststelling van 
een inbreuk op artikel 81, lid 1, van het Verdrag niet noodzakelijk dat de deelnemers 
van tevoren overeenstemming hebben bereikt over een allesomvattend 
gemeenschappelijk plan. Het begrip "overeenkomst" van artikel 81, lid 1, van het 
Verdrag kan van toepassing zijn op onuitgewerkte afspraken en gedeeltelijke en aan 
voorwaarden onderworpen overeenkomsten waarover nog wordt onderhandeld en 
welke de voorbereiding vormen voor de definitieve overeenkomst.

(437) De kwalificatie "overeenkomst" voor de toepassing van artikel 81, lid 1, van het 
Verdrag verlangt niet dezelfde mate van zekerheid als noodzakelijk zou zijn voor de 
naleving van een privaatrechtelijk commercieel contract. In het geval van een complex 
en langdurig kartel kan de term "overeenkomst" bovendien niet alleen worden gebruikt 
voor een algemeen plan of voor uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarden, maar 
ook voor de tenuitvoerlegging van het overeengekomene op basis van dezelfde 
mechanismen en met het oog op dezelfde gemeenschappelijke doelstelling. Zoals het 
Hof van Justitie bij de bevestiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg 
heeft verklaard in zaak C-49/92P, Commissie/ Anic Partecipazioni SpA800, volgt uit de 
uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 81, lid 1, van het Verdrag dat een 
overeenkomst niet hoeft te bestaan uit een op zichzelf staande handeling, maar ook 
kan bestaan uit een reeks van handelingen of een voortgezette gedraging. Deze 
interpretatie kan niet worden aangevochten met het argument dat één of meer 

  
798 De rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van eerste aanleg inzake de uitlegging van 

artikel 81 van het Verdrag is op gelijke wijze van toepassing op artikel 53 van de EER-Overeenkomst. 
Zie overwegingen 4 en 15 evenals artikel 6 van de EER-Overeenkomst alsmede artikel 3, lid 2, van de 
overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en 
een Hof van Justitie.

799 Zaak T-7/89, Hercules Chemicals/ Commissie, Jurispr. 1991, blz. II-1711, punt 232.
800 Jurispr. 1999, blz. I-4125, punt 81.
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onderdelen van die reeks handelingen of voortgezette gedraging op zich ook een 
inbreuk op dat artikel zouden kunnen vormen.

(438) Hoewel artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst een 
onderscheid maken tussen "onderling afgestemde feitelijke gedragingen" en 
"overeenkomsten tussen ondernemingen", is het de bedoeling dat vormen van 
coördinatie tussen ondernemingen eveneens onder de verbodsbepaling van dat artikel 
vallen die, zonder dat het stadium is bereikt waarin een overeenkomst is gesloten in de 
eigenlijke betekenis van het woord, doelbewust leiden tot samenwerking in de praktijk 
om de gevaren van concurrentie te vermijden801.

(439) De criteria van coördinatie en samenwerking zoals vervat in de rechtspraak van het 
Hof houden allerminst in dat er een werkelijk "plan" zou moeten zijn opgesteld, en 
dienen te worden verstaan in het licht van de in de verdragsvoorschriften inzake de 
mededinging besloten voorstelling, dat iedere ondernemer zelfstandig moet bepalen 
welk beleid hij op de gemeenschappelijke markt zal voeren. Deze eis van 
zelfstandigheid onthoudt weliswaar de ondernemer niet het recht om zijn beleid 
intelligent aan het vastgestelde of te verwachten marktgedrag van concurrenten aan te 
passen, maar sluit onverbiddelijk alle rechtstreekse of indirecte contacten tussen zulke 
ondernemers uit die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat hetzij het marktgedrag van 
een bestaande of potentiële concurrent wordt beïnvloed, hetzij een dergelijke 
concurrent van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag in kennis wordt 
gesteld802.

(440) Ofschoon in termen van artikel 81, lid 1, van het Verdrag het concept van een 
onderling afgestemde feitelijke gedraging niet alleen onderlinge afstemming vereist 
maar ook feitelijke gedragingen op de markt welke het resultaat zijn van de onderlinge 
afstemming en welke daarmee een oorzakelijk verband hebben, mag, tot het tegendeel 
is bewezen, worden aangenomen dat ondernemingen die deelnemen aan een dergelijke 
afstemming van gedragingen en die actief blijven op de markt, rekening zullen houden 
met de aldus van concurrenten verkregen informatie bij het bepalen van hun eigen 
gedrag. Dit geldt te meer, wanneer de afstemming met een zekere regelmaat en 
gedurende een lange periode heeft plaatsgevonden. Een dergelijke onderling 
afgestemde feitelijke gedraging valt zelfs dan onder artikel 81, lid 1, EG-Verdrag, 
wanneer mededingingsbeperkende gevolgen op de markt ontbreken803.

(441) Bovendien is het vaste rechtspraak dat de uitwisseling tussen ondernemingen, in het 
kader van een kartelovereenkomst die onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag valt, van 
informatie over hun respectievelijke leveranties, die niet enkel betrekking heeft op 
reeds verrichte leveranties, maar tot doel heeft een voortdurende controle op de 
lopende leveranties mogelijk te maken teneinde een doelmatige werking van de 

  
801 Zaak 48/69, Imperial Chemical Industries/ Commissie, Jurispr. 1972, blz. 619, punt 64.
802 Gevoegde zaken 40-48/73, enz. Suiker Unie e.a./. Commissie, Jurispr. 1975, blz. 1663.
803 Zie ook het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-199/92P, Hüls/ Commissie, Jurispr. 1999, 

blz. I-4287, punten 161 en 162.
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overeenkomst te garanderen, wordt aangemerkt als een onderling afgestemde feitelijke 
gedraging in de zin van dat artikel804.

(442) Bij complexe inbreuken van lange duur is de Commissie evenwel niet verplicht de 
inbreuk als slechts één vorm van onwettig gedrag aan te merken. De concepten van 
overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedraging zijn niet scherp 
afgebakend en kunnen elkaar overlappen. Het is zelfs mogelijk dat een dergelijk 
onderscheid niet gemaakt kan worden, omdat een inbreuk gelijktijdig de kenmerken 
van alle vormen van verboden gedrag kan vertonen, terwijl een aantal uitingen, indien 
zij afzonderlijk worden bezien, correct kunnen worden beschreven als de ene en niet 
als de andere vorm. Het zou analytisch gezien echter kunstmatig zijn om wat duidelijk 
een doorlopende gemeenschappelijke onderneming is en één en hetzelfde algemene 
doel heeft in verscheidene vormen van inbreuk onder te verdelen.

(443) In zijn PVC II-arrest verklaarde het Gerecht van eerste aanleg: "[i]n de context van 
een complexe inbreuk waarbij veel producenten een aantal jaren hebben geprobeerd 
de markt tussen hen te reguleren, kan van de Commissie niet verwacht worden dat zij 
de inbreuk precies voor elke onderneming en elk gegeven moment classificeert, omdat 
artikel [81] van het Verdrag in ieder geval betrekking heeft op beide vormen van 
inbreuk"805.

11.2. Eén complexe, voortdurende inbreuk

(444) Een complex kartel kan voor het tijdsbestek waarin de inbreuk werd gemaakt als "één 
voortdurende inbreuk" beschouwd worden, ook al verandert de overeenkomst op 
gezette tijden of worden er mechanismen aangepast of versterkt om rekening te 
houden met nieuwe ontwikkelingen. De mogelijkheid dat één of meer onderdelen van 
een reeks handelingen of van een voortgezette gedraging afzonderlijk en als zodanig 
een inbreuk op artikel 81, lid 1, van het Verdrag kunnen vormen, doet geen afbreuk 
aan de geldigheid van deze interpretatie.

(445) Hoewel een kartel een gezamenlijke onderneming is, kan elke deelnemer aan de 
overeenkomst een eigen specifieke rol spelen. Eén of meer deelnemers kunnen een 
dominante rol spelen als leider(s). Er kan sprake zijn van interne conflicten, rivaliteit 
of zelfs bedrog, maar dit houdt niet in dat de overeenkomst geen 
overeenkomst/onderling afgestemde feitelijke gedraging vormt in de zin van
artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag wanneer er sprake is van één gemeenschappelijk 
en aanhoudend doel.

(446) Het loutere feit dat elke deelnemer aan een kartel de rol kan spelen die past bij zijn 
eigen specifieke omstandigheden ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid voor 
de inbreuk als geheel, met inbegrip van activiteiten van andere deelnemers die 
hetzelfde onwettige doel dienen en hetzelfde mededingingsbeperkende effect hebben. 

  
804 Zie in deze zin de zaken T-147/89, T-148/89 en T-151/89, Société Métallurgique de Normandie / 

Commissie, Trefilunion / Commissie en Société des treillis et panneaux soudés / Commissie, 
Jurispr. 1995, blz. II-1057, II-1063 en II-1191, punt 72.

805 Gevoegde zaken T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 tot en met T-316/94, T-318/94, T-325/94, 
T-328/94, T-329/94 en T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a./ Commissie, Jurispr. 1999, 
blz. II-931, punt 696.
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Een onderneming die deelneemt aan de gemeenschappelijke onwettige praktijken door 
handelingen die bijdragen tot de verwezenlijking van het gemeenschappelijke doel is, 
voor de gehele periode waarin zij aan het gemeenschappelijke plan heeft 
deelgenomen, in gelijke mate verantwoordelijk voor de activiteiten van de overige 
deelnemers in verband met dezelfde inbreuk. Dit is zeker het geval indien is 
aangetoond dat de desbetreffende onderneming zich bewust was van het onwettige 
gedrag van de andere deelnemers of dit redelijkerwijze had kunnen voorzien of zich 
hiervan bewust kon zijn geweest, en desalniettemin bereid was om het risico te 
nemen806.

(447) Zoals het Hof van Justitie in zijn arrest in zaak C-49/92P, Commissie/ Anic 
Partecipazioni 807 heeft gesteld, zijn de in artikel 81, lid 1, van het Verdrag bedoelde 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen noodzakelijkerwijs 
het uitvloeisel van een samenwerking van meerdere ondernemingen, die alle 
medeplegers van de inbreuk zijn, maar wier deelneming verschillende vormen kan 
hebben afhankelijk van, met name, de kenmerken van de betrokken markt en de 
positie van elke onderneming op die markt, de nagestreefde doelen en de gekozen of 
voorgenomen uitvoeringswijzen. Hieruit volgt, dat dit artikel niet alleen door een op 
zichzelf staande handeling kan worden geschonden, maar eveneens door een reeks 
handelingen of een doorlopende gedraging. Deze uitlegging kan niet worden betwist 
met het argument, dat één of meer onderdelen van deze reeks handelingen of 
doorlopende gedraging op zich ook een schending van artikel 81 van het Verdrag 
kunnen vormen808.

(448) Het feit dat elke onderneming op haar eigen wijze aan de inbreuk deelneemt, volstaat 
niet om haar aansprakelijkheid voor de gehele inbreuk uit te sluiten, daaronder 
begrepen voor gedragingen die in feite door andere deelnemende ondernemingen zijn 
begaan, maar die hetzelfde mededingingsbeperkende doel of gevolg hebben. Met een 
dergelijke omstandigheid kan niettemin rekening worden gehouden bij de beoordeling 
van de ernst van de vastgestelde inbreuk. Deze conclusie is niet in strijd met het 
beginsel, dat de aansprakelijkheid voor dergelijke inbreuken een persoonlijk karakter 
heeft, en betekent evenmin, dat in strijd met de bewijsregels het individueel onderzoek 
van het belastend bewijsmateriaal zou worden verwaarloosd of dat het recht op 
verweer van de betrokken ondernemingen zou worden geschonden.

11.3. Aard van de inbreuk in de onderhavige zaak

11.3.1. Overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (complexe 
inbreuk)

(449) De in hoofdstuk D van deze beschikking beschreven feiten tonen aan dat i) KM(E) en 
Boliden in de periode van juni 1988 (eerste gedocumenteerde gemeenschappelijke 
vergadering zie overweging (163)), en ii) TMX en EM (vanaf 1995: de KM(E)-groep), 
IMI, Outokumpu en Wieland vanaf september 1989 (eerste gedocumenteerde 
gemeenschappelijke vergadering van de grootste producenten van koperen 
leidingbuizen, zie overwegingen (196)-(198), (236) tot maart 2001 (voor de laatste 

  
806 Zaak C-49/92 P, Anic Partecipazioni, Jurispr. 1999, blz. I-4325, punten 78-81, 83-85 en 203.
807 Anic Partecipazioni, reeds aangehaald.
808 Zie Anic Partecipazioni, reeds aangehaald, punten 78-81, 83-85 en 203.
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gedocumenteerde vergadering, zie overwegingen (427)-(430)) de volgende regelingen 
troffen met betrekking tot de Europese markt voor gewone koperen leidingbuizen (wat 
Wieland en KM(E) betreft ook met betrekking tot met kunststof beklede koperen 
leidingbuizen, zie overwegingen (149), (162):

- zij stabiliseerden hun marktaandelen door toewijzing van verkoopvolumes per 
land (zie b.v. overwegingen (137)-(138), (158), (199)-(226), (236)-(245), 
(265), (273)-(274), (282)-(284), (290), (298), (300)-(302), (306)-(308), (325), 
(326), (329), (335)-(338), (345), (350), (353), (356), (394), (412), (420) en 
(426));

- zij kwamen prijsverhogingen of gecoördineerde prijzen overeen (zie b.v. 
overwegingen (130)-(135), (180), (181), (190), (199)-(226), (236)-(245), (249), 
(253), (265), (273)-(274), (277), (281), (290), (298), (300), (321), (326), (335), 
(336), (338), (345), (350), (366), (378), (394), (403), (407), (412), (413), (419), 
(420), (426)) en pasten deze toe (zie b.v. overwegingen (277), (412), (413));

- zij waarborgden de tenuitvoerlegging van de marktverdeling en 
prijsafspraken/coördinatie door middel van een controlesysteem, bestaande uit 
de aanstelling van een marktleider voor verschillende Europese landen (zie b.v. 
overwegingen (199)-(225), (245)), evenals uit de regelmatige uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie over commerciële strategieën, verkoopvolumes en 
doelstellingen, en occasioneel over prijzen en kortingen (zie b.v. overwegingen 
(139)-(146), (158), (199)-(225), (236)-(244), (249), (265), (301), (302), (306)-
(308), (326), (335), (336), (338)).

(450) De in hoofdstuk D van deze beschikking beschreven feiten tonen eveneens aan dat i) 
in de periode van oktober 1997 tot januari 2001 (de maand waarin zij zich terugtrok 
uit de samenwerking op de markt voor koperen leidingbuizen, zie overweging (422)) 
Mueller (Desnoyers/Mueller S.A. en Wednesbury/Mueller Ltd.), ii) van 
augustus 1998 tot maart 2001 BMA en HME, en iii) van augustus 1998 tot tenminste 
begin september 1999 Halcor - samen met Boliden, IMI, Outokumpu, Wieland en de 
KME-groep – de volgende regelingen troffen met betrekking tot de Europese markt 
voor gewone koperen leidingbuizen:

- zij stabiliseerden hun marktaandelen door toewijzing van verkoopvolumes per 
land (zie b.v. overwegingen (199)-(226), (325), (326), (329), (335)-(338),
(345));

- zij kwamen prijsverhogingen of gecoördineerde prijzen overeen (zie bv. 
overwegingen (335), (336), (338));

- zij zorgden voor de tenuitvoerlegging van de marktverdeling en prijsafspraken-
coördinatie door middel van een controlesysteem, bestaande uit de aanstelling 
van een marktleider voor verschillende Europese landen, evenals uit de 
regelmatige uitwisseling van vertrouwelijke informatie over commerciële 
strategieën, verkoopvolumes en doelstellingen, en occasioneel over prijzen en 
kortingen (zie, voor zover zij eveneens relevant zijn voor deze inbreukperiode, 
de verwijzingen in overweging (449)).
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(451) Het algemene plan kan als een "overeenkomst" tussen ondernemingen in de zin van 
artikel 81 van het Verdrag worden aangemerkt omdat de betrokken ondernemingen 
tijdens hun vergaderingen de gezamenlijke wil te kennen gaven om zich op de markt 
op een bepaalde wijze te gedragen, zoals uit het in hoofdstuk D vervatte 
bewijsmateriaal blijkt, met het doel in de betrokken gebieden niet met elkaar te 
concurreren (zie b.v. overwegingen (199), (237)-(245), (335)). Het betreft derhalve 
een inbreuk door het doel (zie overwegingen (498)-(510)).

(452) Hoewel het niet nodig is aan te tonen dat de deelnemers van tevoren een omvattend 
gemeenschappelijk plan waren overeengekomen, blijkt bovendien uit de beschrijving 
van de algemene regeling (om slechts enkele voorbeelden te noemen, in overwegingen 
(199)-(226), (236)-(245), (335)-(340)) dat de partijen die aan de beschreven 
vergaderingen deelnamen wel degelijk tot een dergelijk omvattend plan hadden 
besloten. De toewijzing van verkoopvolumes en prijscoördinatie, evenals een 
controlesysteem om de naleving van de gemeenschappelijke regels af te dwingen, 
maakten allemaal deel uit van dit algemene plan. Overeenkomsten werden ten uitvoer 
gelegd (zie b.v. overwegingen (277), (412), (413)) en concurrentieverstorende 
prijsverhogingen leverden, althans voor bepaalde ondernemingen en gedurende 
bepaalde perioden, aanzienlijke "extra winsten" op ten koste van de afnemers (zie 
overwegingen (180), (181), (213), (277), (280), (321), (335), (338), (350), (366), 
(378), (394), (407), (412), (419), (420), (426), en deel 20.3.1.2) Het 
gemeenschappelijke doel was de Europese markt voor (gewone) koperen 
leidingbuizen te controleren. Dit werd zelfs meermalen expliciet verklaard (zie b.v. 
overwegingen (236), (237), (242), (336)). Wat de prijsafspraken betreft beweert KME 
dat "de feitelijke beslissing [om de prijzen aan te passen …] zelfstandig door elke 
producent werd genomen"809. De Commissie is van oordeel dat het feit dat elke 
producent zelfstandig besloot afspraken inzake prijsverhogingen na te komen niet 
betekent dat de betrokken gedraging niet als overeenkomst moet worden aangemerkt.

(453) De term "overeenkomst" is niet alleen van toepassing op het algehele plan maar ook
op de tenuitvoerlegging van hetgeen was overeengekomen ter verwezenlijking van 
hetzelfde gemeenschappelijke doel van marktcontrole. Eén van de maatregelen die 
werden genomen om dit algemene plan ten uitvoer te leggen was de aanwijzing van 
marktleiders die toezicht hielden op de nationale markten en de overige leden van het 
kartel op de hoogte brachten van de ontwikkelingen in hun respectievelijke gebied. 
Bovendien stelden de partijen onder meer spreadsheets op om de verspreiding van de 
marktinformatie te vergemakkelijken (zie b.v. overwegingen (199), (237)-(245)), 
waardoor zij de naleving van de streefvolumes in het oog konden houden (zie de 
verwijzingen in overwegingen (449) en (450)).

(454) Sommige concrete onderdelen van de onwettige regelingen zouden ook passend 
kunnen worden omschreven als een onderling afgestemde feitelijke gedraging met het 
doel volumes en prijzen te controleren. Hoewel er duidelijk sprake was van een 
overeenkomst achter de maatregelen die werden genomen om de uitvoering te 
waarborgen door middel van het marktleidersysteem en de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie, zoals b.v. beschreven in overwegingen (199)-(226), 
(236)-(245) en (335)-(340), zou de werking van dit systeem door de regelmatige 

  
809 Zie dossier blz. 32541, 32542.
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uitwisseling van verkoopvolumes en het overleggen of de uitwisseling van 
prijsinformatie tussen de ondernemingen, bijvoorbeeld over de verhoging van 
prijslijnen evenals over de toepasselijke kortingenregeling, eveneens kunnen worden 
beschouwd als de tenuitvoerlegging van een onderling afgestemde feitelijke gedraging 
om de coördinatie van het zakelijke gedrag van de partijen te vergemakkelijken. 
Hierdoor konden de betrokken producenten de lopende prijzen en marktaandelen 
controleren. Gezien het bestaan van dit geperfectioneerde en geïnstitutionaliseerde 
systeem van informatie-uitwisseling en coördinatie moet de Commissie wel 
concluderen dat de partijen niet op de markt konden blijven opereren zonder gebruik 
te maken van de kennis en de inhoud van de uitgewisselde informatie (wat de 
toepassing betreft zie b.v. de verwijzingen in overwegingen (449) en (450)).

(455) Gezien hun identieke doel maakten de verschillende overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen deel uit van een plan om de marktaandelen te 
stabiliseren (ten einde prijzen boven het concurrentiële niveau te verhogen of te 
handhaven810) en, gedurende bepaalde perioden, om prijzen of streefprijzen te bepalen 
en de naleving te controleren door middel van vergaderingen van concurrerende 
ondernemingen en telefonische contacten, evenals door de uitwisseling van 
faxberichten en elektronische gegevens. Dit plan maakte deel uit van een reeks 
pogingen van de betrokken ondernemingen om, met één enkel economisch doel voor 
ogen, concurrentie te voorkomen en daarmee de normale prijsbewegingen op de markt 
te verhinderen. De Commissie is van oordeel dat het gebruik van termen als 
"bevestiging", "herziening" of "wijziging" die in sommige documenten worden 
gebruikt (zie b.v. overweging (335)) het bestaan van een reeks contacten aan het licht 
brengt en naar eerder vastgelegde regelingen verwijst. Het zou derhalve gekunsteld 
zijn deze voortgezette gedraging die door één enkel doel wordt gekenmerkt, op te 
splitsen. Een feit is dat de deelnemers – gedurende een periode van ruim elf jaar (BCZ, 
IMI, KME (KM(E), TMX en EM), Outokumpu en Wieland), drie jaar (Mueller, BMA, 
en HME) of één jaar (Halcor) – hebben deelgenomen aan een geïntegreerd plan dat 
één enkele inbreuk vormde, en dat bestond uit zowel onwettige overeenkomsten als 
ongeoorloofde onderling afgestemde feitelijke gedragingen811.

(456) Ten aanzien van de SANCO-, WICU- en Cuprotherm-regelingen merkt de Commissie 
op dat de samenwerking op het gebied van licenties zoals beschreven in deel 6 veel 
"hardcore"-beperkingen bevatte die uit hoofde van artikel 4 van Verordening (EG) 
nr.772/2004 van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het 
Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdrachten 812verboden zijn. 
De samenwerking gaat derhalve duidelijk verder dan de beperkingen die in het kader 
van licentieovereenkomsten inzake technologieoverdracht zijn toegestaan Dit geldt des 
te meer voor de voorwaarden voor een mogelijke vrijstelling ingevolge Verordening 
Verordening (EG) nr. 240/96 van de Commissie van 31 januari 1996 inzake de 
toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten 
betreffende technologieoverdracht813. De samenwerking op het gebied van licenties 
voldeed niet aan bepaalde primaire voorwaarden om ingevolge de Verordening 
van 1996 voor vrijstelling in aanmerking te komen (met name inzake het aantal 

  
810 Zie overweging (220).
811 Imperial Chemical Industries , reeds aangehaald, punten 259-260.
812 PB L 123 van 27.4.2004, blz. 11.
813 PB L 31 van 9.2.1996, blz. 2, ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 772/2004. 



NL 130 NL

partijen bij de licentieovereenkomsten). Hierbij moet worden aangetekend dat de 
nieuwe groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht aanzienlijk 
minder streng is dan de verordening van 1996, die van kracht was toen de inbreuk 
werd gepleegd.

(457) Gezien bovenstaande overwegingen is de Commissie van oordeel dat het geheel van 
gedragingen van BCZ, IMI, KME (KM(E), TMX en EM), Outokumpu, Wieland 
Werke, BMA, Halcor en HME in deze zaak, met de onderliggende bedoeling om de 
mededinging te beperken, alle kenmerken van een overeenkomst en een onderling
afgestemde feitelijke gedraging vertoont in de zin van artikel 81 van het Verdrag. Om 
de in overweging (455) genoemde redenen is dit een inbreuk door het doel.

11.3.2. Eén enkele complexe en veelvormige inbreuk

(458) De KME-groep (vóór 1995 KM(E), TMX en EM) en Wieland hebben deelgenomen 
aan één enkele (zie overweging (506)), complexe (d.w.z. overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen omvattend, zie overwegingen (451)) en veelvormige 
inbreuk welke de volgende drie vormen aannam: i) regelingen tussen SANCO-
producenten, ii) de WICU- en Cuprotherm-regelingen, en iii) afspraken tussen de 
ruimere groep concurrerende ondernemingen in de sector koperen leidingbuizen 
(d.w.z. met inbegrip van Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, HME en Halcor).

(459) De Commissie is van mening dat, wat KME en Wieland betreft, voor de gehele 
productcategorie (gewone en met kunststof beklede) koperen leidingbuizen sprake is 
van één enkele complexe en veelvormige inbreuk. In deze beschikking wordt onder de 
term "veelvormige inbreuk" een inbreuk verstaan die uit drie onderscheiden, maar 
zoals in het onderstaande zal worden aangetoond, onderling verbonden uitingsvormen 
bestond. Deze verschillende uitingsvormen hadden betrekking op twee verschillende 
producten, gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen. In dit verband zij 
opgemerkt dat gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen niet 
noodzakelijkerwijs substitueerbaar zijn en onderscheiden productmarkten kunnen 
vertegenwoordigen wanneer zij worden onderzocht in het licht van de bekendmaking 
van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het 
gemeenschappelijke mededingingsrecht814. Aangezien KME en Wieland evenwel hun 
zakelijk gedrag ten aanzien van de gehele productcategorie dikwijls tijdens dezelfde 
vergaderingen coördineerden (gemeenschappelijke SANCO-, WICU- en Cuprotherm-
vergaderingen, zie bijvoorbeeld overweging (190)) en met dezelfde medewerkers, met 
als enig doel mededinging te voorkomen en te beperken, worden beide producten, 
d.w.z. gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen als onderdeel van één 
enkele inbreuk met betrekking tot één productcategorie beschouwd. Deze opvatting 
wordt geschraagd door het feit dat de regelingen inzake gewone koperen leidingbuizen 
noodzakelijkerwijs gevolgen hadden voor de met kunststof beklede buizen, omdat 
gewone buizen eerst van producenten van koperen leidingbuizen moeten worden 
aangekocht alvorens te worden bekleed. Noch KME, noch Wieland hebben betoogd 
dat de bovengenoemde regelingen als afzonderlijke inbreuken zouden moeten worden 
behandeld.

  
814 PB C 372 van 9.12.1997, blz. 5.
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(460) BCZ nam deel aan één enkele (zie overweging (506)), complexe (d.w.z. 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen omvattend, zie 
overwegingen (451) en veelvormige inbreuk welke twee onderscheiden maar, zoals in 
het onderstaande zal worden aangetoond, onderling verbonden uitingsvormen had, 
namelijk de regelingen tussen SANCO-producenten enerzijds en de regelingen tussen 
de ruimere groep concurrerende producenten van koperen leidingbuizen (d.w.z. met 
inbegrip van Outokumpu, IMI, Mueller, BMA, HME en Halcor) anderzijds. De 
uitingsvormen waren onderling verbonden omdat zij betrekking hadden op hetzelfde 
product, gewone kopen leidingbuizen, en alle SANCO-producenten tegelijkertijd ook 
deelnamen aan de regelingen op ruimer, Europees niveau. Vanuit het gezichtspunt van 
de SANCO-producenten diende de samenwerking in beide uitingsvormen slechts één 
enkel doel, namelijk om de mededinging op het gebied van gewone koperen 
leidingbuizen te beperken en te controleren. Er kon niet worden bewezen dat Boliden 
bekend was met de WICU- en Cuprotherm-regelingen, of dergelijk gedrag 
redelijkerwijs had kunnen voorzien, en bereid was het risico te aanvaarden.

11.3.3. Eén enkele, complexe inbreuk

(461) IMI, Outokumpu en, in de periode na oktober 1997, Mueller namen deel aan een 
enkele, complexe inbreuk op het gebied van gewone koperen leidingbuizen 
(vergaderingen en contacten van de groep van vijf en van de groep van negen). Er kon 
niet worden bewezen dat IMI, Outokumpu of Mueller bekend waren met de SANCO-, 
WICU- of Cuprotherm-regelingen, of dit gedrag redelijkerwijs hadden kunnen 
voorzien, en bereid waren het risico te nemen.

(462) Wat BMA (vóór de overname door Wieland), HME en Halcor betreft kan worden 
opgemerkt dat deze drie ondernemingen hebben deelgenomen aan één enkele en 
complexe inbreuk welke uitsluitend bestond uit vergaderingen en contacten van de 
"groep van negen" met betrekking tot gewone koperen leidingbuizen.

11.3.4. Continuïteit van de inbreuk

(463) De Commissie is van oordeel dat deze enkele, complexe en, ten aanzien van BCZ, de 
KME-groep en Wieland, veelvormige inbreuk een voortdurende inbreuk was 
van 3 juni 1988 wat KM(E) en BCZ betreft (zie overweging (163)), en 
vanaf 29 september 1989 wat TMX en EM (de KME-groep vanaf 1995), IMI, 
Outokumpu en Wieland betreft, tot maart 2001.

(464) De Commissie moet vaststellen of er sprake is van continuïteit door op grond van 
voldoende nauwkeurige en samenhangende bewijzen aan te tonen dat de beweerde 
inbreuk ononderbroken was. Om aan deze bewijsnorm te voldoen kan de Commissie 
tewerk gaan door deductie uit fragmentarische stukken. "In de meeste gevallen moet 
het bestaan van een mededingingsverstorende gedraging of overeenkomst worden 
afgeleid uit een samenloop van omstandigheden en aanwijzingen die in hun totaliteit 
beschouwd, bij gebreke van een andere coherente verklaring het bewijs kunnen 
leveren dat de mededingingsregels zijn geschonden"815. Om continuïteit te bewijzen 

  
815 Zaak C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219 P, Aalborg Portland A/S 

e.a. / Commissie, punten 56 en 57 (nog niet gepubliceerd); zie ook zaak T-368/00, General Motors 
Nederland BV en Opel Nederland BV/ Commissie, punt 88 (nog niet gepubliceerd).
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moeten daarnaast verschillende bewijsstukken in hun totale context worden 
geïnterpreteerd. Zoals hieronder zal worden aangetoond werd het algemene plan de 
mededinging op de markt voor koperen leidingbuizen te controleren en te beperken, 
langdurig doorgezet en bleef met name, zoals door Outokumpu werd bevestigd, de wil 
om het plan uit te voeren steeds aanwezig. Gezien dit volgehouden plan en de 
bereidheid de mededingingsregels te overtreden kan niet eenvoudig worden 
aangenomen dat de deelnemers de inbreuk beëindigden toen hun samenwerking 
gedurende een bepaalde periode minder zichtbaar was of hun contacten minder talrijk 
waren. Om deelname te beëindigen moet een partij zich openlijk distantiëren van de 
activiteiten van het kartel en zich tegelijkertijd volledig terugtrekken uit de 
samenwerking met al haar concurrenten. Een onderneming die aan een inbreuk 
deelneemt heeft zich hieruit zeker niet teruggetrokken indien zij bilaterale contacten 
blijft onderhouden met concurrenten die aan het kartel deelnemen waarbij 
marktvoorwaarden, marktstrategieën, volumes, prijzen of de afspraken van de overige 
deelnemers worden besproken.

(465) De continuïteitsvraag doet zich alleen voor met betrekking tot BCZ, IMI, KME (KM, 
TMX en EM), Outokumpu en Wieland. Omdat met betrekking tot BCZ andere 
overwegingen een rol spelen, zal deze onderneming apart worden besproken.

(466) BCZ, IMI, KME (KM, TMX en EM), Outokumpu en Wieland zetten i) dezelfde soort 
informatie-uitwisseling, coördinatie en organisatie van contacten (op top- en 
operationeel niveau) voort; ii) het oogmerk van de inbreuk bleef gelijk 
(volumetoewijzing en prijscoördinatie door middel van het in onderling overleg 
wijzigen van prijslijnen en het vaststellen van kortingen); wat de SANCO-producenten 
betreft, iii) werden contacten, informatie-uitwisseling en coördinatie tussen de 
SANCO-producenten door zonder enige onderbreking voortgezet (hetzelfde geldt voor 
de regelingen tussen de WICU- en Cuprotherm-producenten). Bovendien is er geen 
aanwijzing dat één van de partijen de beëindiging van haar deelname aan de 
regelingen openlijk bekendmaakte en/of haar samenwerking met alle partijen en met 
betrekking tot alle aspecten van de inbreuk volledig staakte.

(467) Voordat de mededeling van punten van bezwaar werd toegezonden heeft alleen KME 
de conclusie bestreden dat er sprake was van een voortdurende inbreuk. KME 
beweerde dat de inbreuk tussen "1990 en 4 december 1992"816 was beëindigd evenals 
tussen juli 1994 en juli 1997 "na een mislukte poging, medio 1996, om de regelingen 
nieuw leven in te blazen"817. In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar 
erkende KME echter dat de mededingingsbeperkende contacten in de periode 1990 tot 1992
waren voortgezet.

(468) In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar beweert Wieland dat er 
onderbrekingen waren van begin 1990 tot december 1992 (bijna drie jaar), en van 
medio 1994 tot voorjaar 1996/97, waarbij zij over het algemeen naar de verklaringen 

  
816 Zie dossier blz. 32540, en de correctie van de verklaring op blz. 32053. Zie ook overweging (203).
817 Zie dossier blz. 32543, 32544. Zie ook overwegingen (203) en (225).
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van Outokumpu en KME verwijst818. IMI meent dat zij zou moeten worden behandeld 
als BMA, HME, Halcor en Mueller819.

11.3.4.1.Periode van begin 1990 tot december 1992

(469) Met betrekking tot de beweerde onderbreking van 1990 tot december 1992 maakt 
alleen Wieland aanspraak op een dergelijke onderbreking onder verwijzing naar de 
interne reorganisatie van het bedrijf, de beschrijving van de ruimere Europese 
kartelafspraken door KME (zie overweging (203)) en een citaat van een medewerker 
van Outokumpu820 die door de Commissie werd ondervraagd821.

(470) De Commissie heeft een aantal illegale contacten tussen de concurrenten ontdekt in de 
periode van 1990 tot december 1992 (zie overwegingen (241)-(264)). Noch de 
bewijswaarde van dit materiaal, noch de door de Commissie voor de periode van 
(begin) 1990 tot december 1992 vastgestelde continuïteit werden door de andere 
partijen betwist. Bovendien meldde Outokumpu geen onderbreking van de ruimere, op 
Europees niveau getroffen regelingen gedurende deze periode. Evenmin heeft 
Outokumpu opmerkingen gemaakt ,over de SANCO-regelingen die gedurende deze 
periode zonder onderbreking voortduurden, iets wat door Wieland niet expliciet wordt 
bestreden. Ten tweede merkte de medewerker van Outokumpu naar wie Wieland 
verwees in exact dezelfde passage als die door Wieland wordt geciteerd, op dat hij 
"denk[t] dat tegen eind 1992 het [[…]]-systeem werd stopgezet, omdat in 1992 [de 
informatie] nog werd verzameld […]" waarmee zij, evenals met het overige gedeelte 
van haar verklaring, juist bevestigde dat de onwettige informatie-uitwisseling en 
samenwerking van september 1989 doorging tot eind 1992, toen het […]-systeem 
werd vervangen door de bespreking van de IWCC-gegevens822. Het informatie-
uitwisselingssysteem dat de partijen in september 1989 hadden opgezet (het "[…]-
spreadsheet") werd gedurende de gehele periode toegepast (zie overweging (249)). 
Ten derde maakte KME in haar opmerkingen van 17 februari 2003 geen melding van 
onderbrekingen met betrekking tot SANCO-regelingen, waaraan ook Wieland 
deelnam. Tenslotte corrigeerde KME, na kennisneming van de in de mededeling van 
punten van bezwaar gepresenteerde feiten, haar verklaring waarbij zij meedeelde dat 
er gedurende deze periode geen onderbreking had plaatsgevonden.

(471) De Commissie is derhalve van mening dat zij de continuïteit van de inbreuk voor de 
periode 1990 tot 1992 heeft aangetoond, zowel wat de SANCO-regelingen als wat de 
ruimere, Europese regelingen betreft.

11.3.4.2.Periode van juli 1994 tot juli 1997

De argumenten van de partijen

  
818 Zie antwoord Wieland van 7 november 2003, punten 91-97.
819 Zie antwoord IMI van 7 november 2003, bijlage 1.
820 Zie dossier blz. 31823: "Er was geen plan om door te gaan. De cijfers waren niet betrouwbaar. De 

oorspronkelijke ideeën werden niet in de marktaandelen weerspiegeld. Dus ik denk dat rond eind 1992 
het systeem werd stopgezet […]."

821 Zie antwoord Wieland van 7 november 2003, punten 19 en 20.
822 Zie met name dossier blz. 31814-31818 met een uitvoerige beschrijving van de vergaderingen, evenwel 

zonder gespecificeerde data, die tot eind 1992 werden gehouden.
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(472) KME betoogt dat de Commissie, bij haar beoordeling van de continuïteit in de periode 
juli 1994-juli 1997, rekening moet houden met de volgende aspecten. Ten eerste 
beweren de medewerkers van Outokumpu dat de vergaderingen in 1994 werden 
stopgezet823. Ten tweede stelt Outokumpu dat in 1996 werd overwogen de 
vergaderingen te herbeginnen. KME meent dat dit "erop lijkt te wijzen dat de 
regelingen eerder waren stopgezet, wat de herinneringen van medewerkers van KME 
zou bevestigen"824. Ten derde erkent KME, wat de passende maatstaf voor de 
bewijsvoering betreft in zaken waarin sprake is van continuïteit van een inbreuk, dat 
het dossier van de Commissie geen document bevat waaruit het voornemen van KME 
blijkt om de regelingen vanaf juli 1994 te beëindigen. In de regel is evenwel een 
document waaruit de wens om een onwettige regeling te beëindigen blijkt, in wezen 
een bewijsverplichting waaraan onmogelijk voldaan kan worden, en dit zou derhalve 
niet de passende maatstaf voor de bewijsvoering moeten zijn. Wanneer vergaderingen 
door alle ondernemingen worden beëindigd lijkt een dergelijke bewijsverplichting 
onredelijk. Ten vierde herinneren de medewerkers van KME zich dat de 
vergaderingen ophielden. Tenslotte lijken er, gezien de in de mededeling van punten 
van bezwaar genoemde stukken, op Europees niveau geen vergaderingen te hebben 
plaatsgevonden tussen 8 juli 1994 en 1 februari 1996825.

(473) Wieland beweert dat er in de periode "1994 tot 1996/1997" een onderbreking was826. 
De Commissie neemt aan dat Wieland met "1996/1997" een onderbreking bedoelt tot 
februari 1996, toen volgens Wieland een onwettige vergadering werd gehouden (zie 
overweging (286)). Tot staving van haar bewering wijst Wieland op i) het staken van 
de uitwisseling van informatie volgens de […]-methode en de aanvang van de 
besprekingen en op basis van IWCC-cijfers827, ii) verklaringen van Outokumpu 
(overweging (214)) en van een van haar medewerkers828, iii) verklaringen van
KME829, iv) een interne memo van 11 oktober 1994, waarin Wieland opmerkte dat 
KME zich geleidelijk losmaakte van een gemeenschappelijk product- en 
marktbeleid830, v) begrippen als "reactivering" (punt 393 van de mededeling van 
punten van bezwaar) die door de Commissie worden gebruikt en die volgens Wieland 
een onderbreking impliceren831, vi) verklaringen zoals de hoge vlucht van de 
woningbouw in Oost-Duitsland waardoor samenwerking overbodig werd832, vii) de 
veronderstelling van Wieland dat de beëindiging van de samenwerking onder de leden 
van het kartel moet zijn bekendgemaakt833, viii) haar opvatting dat de producenten 
zich door de teruglopende vraag in 1996/97 realiseerden dat prijserosie financiële 
problemen veroorzaakte en zij daarom een nieuw systeem van marktcoördinatie in het 
leven riepen834.

  
823 Zie antwoord van KME van 7 november .2003, punten 158-163.
824 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 164-168.
825 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 169-174.
826 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 21-24.
827 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 21.
828 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 21.
829 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 22.
830 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 21.
831 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 22.
832 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 23.
833 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 23.
834 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 23.
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(474) Volgens IMI is het ontbreken van een formele aankondiging van terugtrekking uit het 
Europese kartel als zodanig niet relevant. Dat het doel, de methode en de gedraging 
vergelijkbaar zijn, is als zodanig geen aanwijzing voor continuïteit. Voor de periode 
juni 1994-april 1996 kon IMI geen enkel element ontdekken dat verband hield met 
haar deelname aan de Europese kartelactiviteiten in ruimere zin, noch specifiek 
bewijsmateriaal in het dossier van de Commissie waaruit bleek dat de vergaderingen 
van 1995 (zie overweging (285)) verband hielden met een kartel835.

(475) Outokumpu bevestigde haar verklaring836 dat er een "minder intensieve periode" was 
tussen "augustus 1994 tot rond de zomer van 1997" met een "poging [in het voorjaar 
van 1996] om de samenwerking van vóór 1994 met drie of vier vergaderingen "te 
reactiveren"837. In antwoord op een door de Commissie gestelde vraag benadrukte 
Outokumpu dat zij, hoewel zij meende dat er in die periode niet veel aan de hand was, 
toch niet kon "zeggen dat er niets aan de hand was"838. Over haar contacten ter 
gelegenheid van vergaderingen van branche-organisaties verklaart Outokumpu dat "de 
partijen elkaar regelmatig bij vergaderingen van branche-organisaties ontmoetten, 
maar dat er geen aanwijzingen zijn dat er ongeoorloofde gesprekken plaatsvonden"839. 
Outokumpu herinnert zich geen vergadering die in 1995 zou zijn gehouden840. De 
opmerkingen van Mueller dat "ten minste" vanaf 1995 "regelmatig vergaderingen en 
telefoongesprekken" plaatsvonden [informatie niet relevant voor de EU procedure] 
(bv. vergaderingen in het VK en in Frankrijk)841. Outokumpu herinnert zich de in 
overwegingen (286)-(288) bedoelde vergaderingen niet842. Outokumpu meent dat de 
SANCO-vergaderingen waarschijnlijk werden voortgezet843.

Het standpunt van de Commissie

(476) IMI, KME (KM, TMX en EM), Outokumpu en Wieland beëindigden de inbreuk niet 
en zetten, zij het minder intensief, hun onrechtmatige contacten van juli 1994 tot 
juli 1997 voort. De inbreuk werd nooit in al zijn aspecten beëindigd (zie ook de 
opmerkingen in overweging (594)). KME (KM, TMX en EM) en Wieland zetten hun 
onwettige samenwerking in het kader van de SANCO-regelingen voort.

(477) Wat de ruimere, Europese regelingen betreft waren de contacten tussen de partijen 
tussen juli 1994 tot juli 1997 minder georganiseerd of vonden zij in een andere vorm, 
soms slechts bilateraal, tussen bepaalde concurrenten plaats (bv. SANCO-
producenten) en waren zij minder frequent; toch sloten zij, zoals hieronder in 
overweging (486) zal worden uiteengezet, aan bij het plan dat in september 1989 werd 
opgesteld.

(478) Ten eerste is de Commissie van oordeel dat de verklaringen van de medewerkers van 
Outokumpu, en met name de verklaring die door KME wordt genoemd, niet aantonen 

  
835 Zie antwoord van IMI van 7 november 2003, bijlage 1.
836 Zie dossier blz. 32701, 32702. Zie ook overweging (199), (214) en (215).
837 Zie antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 18.
838 Zie antwoord van Outokumpu van 5 december 2003, slide 12 en 13.
839 Zie antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 19.
840 Zie antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 20.
841 Zie antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 21.
842 Zie antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 22 en 23.
843 Zie antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 24.
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dat er van beëindiging sprake was. De medewerker van Outokumpu had geen precieze 
herinneringen. Toen hem voor het eerst werd gevraagd of er een specifieke 
onderbreking was in de zin dat concurrenten overeenkwamen elkaar niet meer te 
ontmoeten, bijvoorbeeld in 1994 of 1995, antwoordde de desbetreffende medewerker 
dat "er onderbrekingen of ten minste kalme perioden waren"; toen hem de vraag een 
tweede maal werd gesteld verduidelijkte hij: "één probleem met deze vergaderingen 
was het feit dat iedereen wist dat de cijfers die door de ondernemingen waren 
opgegeven niet de juiste cijfers waren. Daarom was er ook heel wat wantrouwen 
tussen deze ondernemingen onderling"844. Toen de vraag voor de derde maal werd 
gesteld bevestigde de werknemer van Outokumpu (doelend op de vraag) dat er "voor 
zover ik weet" een vergadering was geweest waarop de deelnemers hadden verklaard 
dat zij besloten hadden de bijeenkomsten te beëindigen845. De medewerker van 
Outokumpu kon geen specifieke datum noemen of de inhoud en bijzonderheden van 
deze vergadering beschrijven. Het besluit van de Commissie om deze verklaring niet 
als bewijs voor beëindiging te beschouwen wordt door Outokumpu onderschreven, 
aangezien de onderneming zelf de verklaring van haar medewerker niet wenste op te 
vatten als bewijs dat de onwettige samenwerking in alle aspecten zou zijn beëindigd.

(479) Ten tweede beweerde geen van de deelnemers, met uitzondering van KME (zie 
overweging (482)) en mogelijk Wieland, noch is er enig bewijs ter staving van deze 
bewering, dat één van de deelnemers zijn betrokkenheid bij het kartel formeel heeft
beëindigd of openlijk zijn onvrede met het kartel heeft laten blijken, en zich bereid 
heeft getoond de inbreuk te beëindigen en in de toekomst af te zien van betrokkenheid 
bij inbreuken in al hun vormen. Mueller, Outokumpu en aanvankelijk Wieland hebben
geen enkele onderbreking van de inbreuk gedurende de relevante periode van 
september 1989 tot maart 2001 gemeld. Outokumpu verklaarde dat er een "minder 
intensieve periode was in de samenwerking en informatie-uitwisseling" "van rond 
augustus 1994 … tot rond de zomer van 1997". Mueller maakte bij haar beschrijving 
van regelingen […] op Europees niveau geen melding van een onderbreking846. 
Wieland verklaarde aanvankelijk dat ten minste vanaf 1993 regelmatig vergaderingen 
plaatsvonden. In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar stelt 
Wieland dat er een onderbreking plaatsvond en veronderstelt zij dat deze moet zijn 
bekendgemaakt, zonder deze bewering evenwel te staven.

(480) Gezien de vergaande prestaties en het geïnstitutionaliseerde karakter van dit kartel van 
september 1989 tot ten minste juli 1994 is de Commissie van oordeel dat de 
vertegenwoordigers van Outokumpu en/of andere deelnemers zich een vergadering die 
een officiële beëindiging van de inbreuk tot gevolg zou hebben gehad, zeker zouden 
hebben herinnerd.

(481) Geen van de deelnemers was in staat een (specifieke) vergadering te noemen waarin 
deelnemers, onder wie KME, officieel hadden verklaard dat zij zich uit de regelingen 

  
844 Zie dossier blz. 31945, 31946.
845 Zie dossier blz. 31947, 31948.
846 IMI beweert dat de herinneringen van Mueller door de Commissie niet in aanmerking moeten worden 

genomen (zie antwoord van IMI van 7 november 2003, bijlage 1). Het feit dat de Commissie de 
mededeling van punten van bezwaar enkel richtte tot Mueller wegens haar deelneming aan de inbreuk 
vanaf oktober 1997, sluit niet uit dat Mueller ten aanzien van de voorafgaande periode relevante 
herinneringen heeft.
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zouden terugtrekken. Integendeel: hoewel Outokumpu gedurende de gehele periode 
van de inbreuk, van september 1989 tot 2001, de meeste vergaderingen kon 
reconstrueren en becommentariëren, beschreef of herinnerde zij zich geen enkele 
specifieke vergadering die tot een "formele" beëindiging had geleid. BCZ bevestigde 
dat er, ten minste tot medio 1995, geen vergadering was geweest waarop één van de 
partijen de stopzetting van de vergaderingen en/of de beëindiging van haar deelneming 
aankondigde. Noch Mueller, noch Outokumpu hebben aangegeven dat zij op enigerlei 
wijze kennis hadden van het besluit van KM(E) (TMX of EM) om haar deelneming in 
de toekomst te beëindigen, terwijl zij wel wisten dat andere deelnemers, zoals BCZ, 
zich gedurende een beperkte periode van de regelingen distantieerden. De 
dienovereenkomstige verklaringen van Outokumpu, Mueller en aanvankelijk ook van 
Wieland en Boliden tonen aan dat de bereidheid om de mededinging te beperken en te 
controleren gedurende de "minder intensieve periode van samenwerking" bleef 
bestaan. Het feit dat geen van de deelnemers zich (openlijk) terugtrok en vooral de 
ononderbroken, zij het minder regelmatige, contacten tussen de concurrenten 
bevestigen dat zij niet wensten, noch verwachtten dat de coördinatie zou worden 
beëindigd.

(482) Ten derde is de Commissie van mening dat de vermeende herinnering van 
medewerkers van KME dat de vergaderingen en contacten door de deelnemers in 
juli 1994 werden beëindigd, niet geloofwaardig is. De enige vergaderingen gedurende 
deze periode die werden gemeld waren de vergadering van 16 juni 1994 en 
van 8 juli 1994. Bijgevolg konden de partijen naar alle waarschijnlijkheid slechts 
gedurende een van deze vergaderingen hebben besloten hun samenwerking te 
beëindigen. Ook al zou er echter een dergelijke verklaring of beslissing zijn geweest, 
uit de voortgezette coördinatie na deze twee data blijkt dat de deelnemers niet van plan 
waren de inbreuk in alle aspecten te beëindigen. Deze conclusie wordt door de 
volgende elementen gestaafd.

(483) Tot november 1994 voerden de partijen gezamenlijk prijsverhogingen op de Britse 
markt door die, volgens een van de deelnemers, leidden tot een prijsverhoging voor 
koperen buizen van in totaal circa 60% (zie overweging (277)). Dat zich tot 
eind 1994 aanzienlijke prijsstijgingen op de Britse markt voordeden blijkt uit twee 
economische verslagen van NERA die door IMI en KME zijn overgelegd, en worden 
bovendien bevestigd door een voormalige bestuurder uit de koperen-
leidingbuizenindustrie (zie overweging (213)). Uit deze verslagen blijkt dat de 
gevolgen van de prijsverhogingen veel langer doorwerkten dan november 1994. 
Bovendien onderhield OTK tot augustus 1994 contacten met Wieland en tot 
december 1994 met EM. Outokumpu besprak in ieder geval met EM, vertrouwelijke 
informatie. De bewering dat een overeenkomst op een bepaald moment werd 
beëindigd kan niet worden aanvaard wanneer deze zelfde overeenkomst in een later 
stadium ten uitvoer wordt gelegd en de gevolgen ervan merkbaar blijven, zoals dit hier 
het geval is . 

(484) Wat KM(E), TMX, EM en Wieland betreft is aangetoond dat de Europese regelingen 
werden voortgezet in de vorm van SANCO-regelingen tussen SANCO-producenten, 
en wat KME en Wieland betreft werden de regelingen met betrekking tot WICU- en 
Cuprothermbuizen voortgezet. Er was een gestage, voortdurende coördinatie en/of 
informatie-uitwisseling tussen de producenten met betrekking tot volumes en/of 
prijzen en/of kortingen. In de "kalme periode" van juli 1994 tot juli 1997 somt KME, 
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afgezien van de vergadering van 26 september 1995 waarvan is aangetoond dat KME 
en Wieland er gevoelige zakelijke informatie bespraken (zie overweging (172) en 
hieronder), nog elf andere SANCO-vergaderingen847 op tijdens welke naar alle 
waarschijnlijkheid zakelijk gevoelige informatie werd uitgewisseld, iets dat door 
Wieland niet wordt tegengesproken. Ook BCZ herinnert zich, zoals reeds is
uiteengezet, dat de onwettige samenwerking, ten minste tussen SANCO-producenten, 
tot medio 1995 werd voortgezet (toen de onderneming haar deelname aan deze 
vergaderingen staakte), en bevestigt daarmee de verklaring van een voormalig 
bestuurslid van de koperen-buizenindustrie. Ten aanzien van de vergadering 
van 26 september 1995 ("Arbeitskreis Kupferrohre") merkt KME op dat naast Wieland en 
KME nog twee andere Duitse ondernemingen - MKM en Standardwerke Werl – aan de 
vergadering deelnamen. Volgens KME hield de vergadering derhalve geen verband met de 
Europese regelingen of "SANCO-regelingen" waarop de mededeling van punten van 
bezwaar betrekking heeft848. De Commissie is van oordeel dat de in overweging (285)
beschreven discussies duidelijk betrekking hebben op gevoelige zakelijke strategieën, en 
daarmee in strijd zijn met de mededingingsregels. Dat dergelijke besprekingen plaatsvonden 
ter gelegenheid van een binnen een branche-organisatie gehouden bijeenkomst van een 
werkgroep bevestigt de verklaring van de getuige (zie overweging (285)), dat tijdens 
dergelijke vergaderingen onwettige discussies werden gehouden, met name gedurende de 
periode ten aanzien waarvan KME en Wieland beweren dat de onwettige contacten waren 
beëindigd. Dat de besprekingen voornamelijk betrekking hadden op Duitsland of dat meer 
ondernemingen hieraan deelnamen doet niets af aan de aansprakelijkheid van KME en 
Wieland voor het overtreden van de mededingingsregels, en sluit evenmin uit dat deze 
besprekingen als onderdeel van de veelvormige inbreuk moeten worden beschouwd waarbij 
KME en Wieland betrokken waren. De Commissie is van mening dat de ongeoorloofde 
samenwerking tussen KME en Wieland inzake SANCO-koperen leidingbuizen niet los kan 
worden gezien van andere onderdelen van de veelvormige inbreuk van KME en Wieland.

(485) Ten vierde, zelfs indien in de periode van mei 1994 tot juli 1997 vrijwel geen 
overeenkomsten werden gesloten en/of ten uitvoer gelegd met betrekking tot volumes 
of prijzen, betekent dit nog niet dat de inbreuk inzake koperen leidingbuizen in al zijn 
aspecten zou zijn beëindigd.

(486) Er is sprake van een duidelijke continuïteit in methoden en uitvoering van het 
kartelplan gedurende de gehele periode van september 1989 tot maart 2001. Uit een 
reeks vergaderingen van 1996 (zie overwegingen (288)-(293)) blijkt dat de regelingen 
van de periode 1989 tot juli 1994 door de deelnemers moeiteloos werden hervat en 
geïntensiveerd en dat deze uiteindelijk in juli 1997 met succes werden voortgezet. De 
vergaderingen van 1996/1997 kunnen alleen als voortzetting van de vergaderingen 
van 1994 worden beschouwd. De deelnemers behoefden geen (geheel) nieuwe vorm 
van coördinatie in het leven te roepen, doch dienden veeleer het oorspronkelijk 
ingevoerde systeem te verbeteren. Het voornaamste aspect van de samenwerking was 
de uitwisseling van gegevens inzake verkoopvolumes en, op basis daarvan, de 
toewijzing van volumes/quota's. Volumegegevens werden eerst uitgewisseld door 
middel van de "[…]-spreadsheets". Vanaf circa 1993 en ten minste tot 
medio 1994 werden IWCC-gegevens als basis gebruikt voor afspraken over 

  
847 Zie voor details voetnoot 172.
848 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punt 179.
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streefvolumes. In 1996 werden bepaalde gegevens rechtstreeks tussen de partijen 
uitgewisseld om de kartelactiviteiten tot het vroegere niveau te intensiveren (zie 
overweging (290)). Direct na het begin van de vergaderingen in juli 1997 zetten de 
deelnemers het WBMS-informatie-uitwisselingssysteem op, dat als een efficiëntere en 
meer geperfectioneerde voortzetting van het in september 1989 opgezette systeem kan 
worden beschouwd.

(487) Toen het wederzijds vertrouwen tussen de deelnemers in juli 1997 uiteindelijk was 
verstevigd na een aantal vergaderingen tussen april en juli 1996, werden de discussies 
over de Europese markt voor koperen leidingbuizen door dezelfde ondernemingen en 
op dezelfde wijze voortgezet, met vergaderingen op topniveau, gevolgd door 
vergaderingen op operationeel niveau. Een aantal vertegenwoordigers van de 
ondernemingen op top- en operationeel niveau namen in alle drie de fasen aan het 
kartel deel849. In 1997 betrof de gegevensuitwisseling in hoofdzaak de vijf 
voornaamste landen, terwijl incidenteel ook over andere landen werd gesproken. De 
vorm van de informatie-uitwisseling alsook de grondbeginselen inzake de vaststelling 
en de controle van volumes bleven evenwel gelijk. De gelijkaardige methoden vormen
een sterke aanwijzing voor continuïteit.

(488) Het belangrijkste verschil wat de werking van het kartel betreft was dat de deelnemers 
sinds de vergadering van juli 1997 een efficiënt informatie-uitwisselingssysteem 
hadden opgezet dat betrouwbaar bleek en de gewenste resultaten opleverde (zie 
overwegingen (223) en (301)). De betrouwbaarheid van de uitgewisselde informatie 
na juli 1997 blijkt uit gelijktijdige verklaringen van deelnemers (zie bijvoorbeeld 
overwegingen (326) en (350)). De Commissie meent derhalve dat de betrokken 
gedraging één enkele voortdurende inbreuk op artikel 81, lid 1, EG - Verdrag vormt en 
dat iedere deelnemer zijn verantwoordelijkheid voor de duur van zijn deelname aan 
het gemeenschappelijke plan moet dragen.

(489) Verder maakten Mueller, OTK en KME melding van het bestaan van nationale kartels 
in Duitsland, Frankrijk, het VK, Nederland, Spanje en België, waarvan sommige 
volgens de partijen ook gedurende de "kalme periode" werden voortgezet (zoals de
kartels met betrekking tot Frankrijk, het VK, Duitsland en Nederland)850. In het 
onderhavige geval zou een beëindiging van de kartelactiviteiten op Europees niveau 
slechts mogelijk zijn geweest indien één van de landen en/of partijen die bij het 
Europese kartel betrokken waren, alle kartelactiviteiten op het gebied van koperen 
leidingbuizen volledig en definitief zou staken. Een dergelijke terugtrekking van een 
van de partijen deed zich niet voor.

(490) Tenslotte moet worden opgemerkt dat IMI niet op dezelfde wijze kan worden 
behandeld als HME, BMA, Halcor of Mueller. Uit de stukken kan worden opgemaakt 
dat HME, BMA, Halcor en Mueller gedurende een periode van meer dan drie jaar 
geen contacten hadden met betrekking tot het Europese niveau. Daarom kon wat deze 
ondernemingen betreft geen continuïteit worden vastgesteld. IMI daarentegen 
i) voerde tot november 1994 sterke prijsverhogingen in het VK door na 
kartelovereenkomsten (zie overweging (483)), ii) woonde als een van de voornaamste 

  
849 Zie overwegingen (193)-(225).
850 Zie voor details, met name met betrekking tot de vermeende kalme perioden in deze kartels, de 

opmerkingen van de partijen en de overwegingen (106) en (107).
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deelnemers talrijke vergaderingen bij in 1996 en speelde een actieve rol bij de 
bespreking van de voorwaarden om het kartel met succes nieuw leven in te blazen (zie 
overweging (288)-(293)), iii) beijverde zich het aantal deelnemers uit te breiden door 
bepaalde concurrenten die zich uit de vergaderingen hadden teruggetrokken (met name 
Mueller en HME) er medio 1997 en augustus 1998 toe over te halen opnieuw aan de 
samenwerking deel te nemen (zie overwegingen (216), (299), (305) en (325)), en 
(iv) profileerde zich door de rol van marktleider voor het VK op zich te nemen (zie 
overweging (222)). De voortdurende deelneming van IMI was derhalve van wezenlijk
belang voor de werking en voortzetting van het kartel. De centrale rol van IMI in de 
inbreuk kan volstrekt niet worden vergeleken met de deelneming van kleinere 
concurrenten als HME, BMA, Halcor en Mueller. Tenslotte verstrekte IMI geen 
samenhangende verklaringen over de wijze waarop zij zich uit de regelingen zou 
hebben teruggetrokken. Om al deze redenen is er voor de Commissie geen grond IMI 
op dezelfde wijze te behandelen als HME, BMA, Halcor en Mueller.

(491) In het licht van de afgelegde verklaringen meent de Commissie dat de verminderde 
marktdruk in de periode van 1994 tot juli 1997 eerder moet worden toegeschreven aan 
de Duitse hereniging enerzijds en een vertrouwenscrisis tussen de deelnemers aan het 
kartel anderzijds, dan aan de beëindiging van de ene inbreuk en het begin van de 
andere, zoals door Outokumpu wordt beweerd (zie overweging (214) en (215)). Het is 
logisch dat er ten aanzien van besprekingen die zich over een periode van meer dan elf 
jaar uitstrekten organisatorische wijzigingen zijn opgetreden en de constellatie van 
ondernemingen en hun deelname zijn verschoven. Er kunnen ook perioden van 
spanningen zijn geweest die tot een zekere toename van de mededinging leidden. 
Spanningen binnen het kartel zouden kunnen zijn veroorzaakt doordat bepaalde 
ondernemingen informatie verstrekten die door de andere leden van het kartel als 
onbetrouwbaar werd beschouwd. Hoe dan ook reorganiseerden de deelnemers 
in 1997 het informatie-uitwisselingssysteem om de betrouwbaarheid ervan te 
vergroten, dit keer via het WBMS, en kwamen zij overeen correcte cijfers in te dienen.

11.3.4.3.Boliden

(492) De Commissie heeft vastgesteld dat BCZ de inbreuk gedurende de onderzochte 
periode (juli 1998-maart 2001) niet in al zijn aspecten beëindigde en aan onwettige 
regelingen bleef deelnemen, zij het gedurende een aanzienlijke periode minder 
intensief.

(493) BCZ beweert dat de vergaderingen en uitwisseling van informatie binnen de SANCO-
club voornamelijk twee soorten horizontale onderwerpen omvatten: een min of meer 
rechtmatige regeling inzake handelsmerken en octrooilicenties, en een onwettig prijs-
en marktverdelingskartel851. De deelname van BCZ aan het "legitieme aspect" van de 
SANCO-regelingen duurde van april 1988 tot maart 2001852. Aan de onwettige 
activiteiten zoals in deze beschikking beschreven nam BCZ deel van 1988 tot 1995. 
Na 1995 kon Boliden het bestaan van, of de deelname aan SANCO-vergaderingen niet 
bevestigen, met uitzondering van één vergadering in juni 1999853. BCZ verklaarde dat 
zij als gevolg van onderhandelingen over WICU-buizen op 21 november 1997 met 

  
851 Zie antwoord van BCZ van 7 november 2003, punten 33-41.
852 Zie antwoord van BCZ van 7 november 2003, punten 34 en 35.
853 Zie antwoord van BCZ van 7 november 2003, punten 36-41.
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KME was bijeengekomen en daarbij de correcte verkoopvolumes voor WICU- en 
SANCO-buizen had overgelegd voor de periode 1992 tot 1997. Volgens BCZ nam 
ook OTK aan deze vergadering deel. BCZ verwierp het gezamenlijke aanbod van 
KME en OTK om deel te nemen aan EDWR-vergaderingen (zie overweging (310))854.

(494) De Commissie erkent dat BCZ tussen medio 1995 en augustus 1998, en 
van 10 december 1998 tot oktober 1999 aan geen enkele vergadering op Europees 
niveau deelnam. Wel staat echter vast dat BCZ gedurende de gehele periode 
van 1988 tot 2001 verkoopvolumes voor SANCO-buizen bij het SANCO-secretariaat 
indiende en de informatie over verkoopvolumes van SANCO-concurrenten ontving. 
Deze uitwisseling van gegevens hield geen enkel verband met de uitvoering van een 
"legitieme" licentieovereenkomst doch diende, zoals BCZ heel wel wist, als basis voor 
marktverdeling en volumetoewijzing tussen SANCO-producenten, en was onwettig. 
Aangezien Boliden haar deelname aan beide delen van de veelvormige inbreuk met 
betrekking tot alle aspecten daarvan niet beëindigde, moet deze deelname als 
ononderbroken worden beschouwd.

11.3.4.4.Halcor

(495) Halcor beweert dat zij gedurende een periode van vijf maanden, 
tussen 29 oktober 1998 en 19 maart 1999, niet aan vergaderingen deelnam. Na de 
vergaderingen van 19 maart 1999 en 28 april 1999 woonde zij in het geheel geen 
vergaderingen meer bij855. Hoewel zij tot augustus 1999 gegevens naar het WBMS 
bleef zenden betoogt Halcor dat haar medewerkers meenden dat indien zij gedurende 
korte tijd hun statistieken aan WBMS zouden blijven sturen "enkel om hun 
terugtrekking uit de regeling te camoufleren", dit geen concurrentieverstorende 
gevolgen had. Halcor meent dat het feit dat zij gegevens aan WBMS bleef toezenden 
de overige leden geen enkel voordeel opleverde. Het was evenmin nuttig voor Halcor 
behalve met het oog op het volkomen gerechtvaardigde streven om het eigen 
marktaandeel verder uit te bouwen. Volgens Halcor kan het verstrekken van gegevens 
aan WBMS niet als voortgezette deelname aan een kartelovereenkomst worden 
beschouwd. De aanwezigheid van de indiener van gegevens bij vergaderingen was van 
het grootste belang wilde het systeem als mechanisme voor de controle van quota's 
kunnen functioneren. Halcor benadrukt dat het WBMS-systeem op zich, zonder dat 
iedere inzendende partij vergaderingen bijwoonde om haar verkoopcijfers te 
rechtvaardigen, volkomen in overeenstemming was met de mededingingsregels856.

(496) De Commissie is van oordeel dat Halcor de onwettige samenwerking voortzette tot 
september, toen Halco besliste om geen gegevens meer aan WBMS te verstrekken(zie 
overweging (376)). De Commissie merkt op dat Halcor zich niet op onderbreking 
heeft beroepen omdat zij gedurende vijf maanden niet aan vergaderingen deelnam 
(tussen oktober 1998 en maart 1999). Wat de uitwisseling van gegevens met WBMS 
betreft is het van belang dat Halcor besefte dat dit informatiesysteem voor onwettige 
doeleinden was opgezet, en wel specifiek om quotatoewijzingen te controleren. Door 
de mededeling van haar verkoopvolumes nam Halcor deel aan het systeem van 
volumetoewijzing en stelde zij de concurrenten in staat de markt beter te controleren. 

  
854 Zie antwoord van BCZ van 7 november 2003, punten 42-52.
855 Zie antwoord van Halcor van 7 november 2003, punten 3.16-3.66.
856 Zie antwoord van Halcor van 7 november 2003, punten 3.67-4.3, 6.4.
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De concurrerende ondernemingen bleven, met de hulp van Halcor, verifiëren of de 
volumetoewijzingen waren gerespecteerd door hun individuele verkoopcijfers van de 
totale WBMS-cijfers af te trekken. Om zich uit het onwettige samenwerkingsverband 
terug te trekken had Halcor haar deelname aan de ongeoorloofde regelingen volledig 
moeten staken. Bovendien hangt de relevante datum voor het bepalen van de duur van 
de inbreuk tevens af van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en het gebruik van 
uitgewisselde informatie bij de vaststelling van de bedrijfsstrategie van een 
onderneming nadat een vergadering heeft plaatsgevonden. Dat Halcor haar 
verkoopvolumes aan het WBMS bleef meedelen kan slechts in die zin worden 
begrepen dat Halcor niet definitief had besloten om zich volledig uit de onwettige 
regelingen terug te trekken. Halcor bleef derhalve aan de onwettige samenwerking 
deelnemen, zij het minder intensief. Voorts merkt de Commissie op dat de effecten 
van het kartel merkbaar waren tot ruim ná Halcors terugtrekking uit het kartel, eind 
augustus 1999. Ten gunste van Halcor concludeert de Commissie derhalve dat Halcor 
gedurende de gehele periode, van augustus 1998 tot augustus 1999, aan een 
voortdurende inbreuk heeft deelgenomen en zich uit de regelingen heeft 
teruggetrokken door in september 1999 de toezending van verkoopcijfers te 
beëindigen.

11.3.4.5.Andere partijen

(497) Wat BMA, HME en Mueller betreft, moet deze beschikking uitsluitend tot deze 
partijen worden gericht wegens hun deelname aan de inbreuk in de periode na, 
respectievelijk, oktober 1997 en augustus 1998. De continuïteit van hun deelname 
werd niet betwist.

12. BEPERKING VAN DE MEDEDINGING

12.1. Doel

(498) Krachtens artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-
Overeenkomst worden uitdrukkelijk als mededingingsbeperkend857 beschouwd 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke bestaan in:

- het rechtstreeks of zijdelings bepalen van verkoopprijzen of van andere 
contractuele voorwaarden;

- het beperken of controleren van de productie, de afzet of de technische 
ontwikkeling;

- het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen.

(499) Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de horizontale regelingen die in deze zaak 
worden onderzocht. Het verdelen van de markt en het controleren van de productie 
vonden plaats door toewijzing van marktaandelen, evenals door middel van de 
aanwijzing van marktleiders voor verschillende Europese landen (zie referenties in 
overwegingen (449) en (450)). Deze regelingen hadden ten doel marktaandelen en 

  
857 De lijst is niet uitputtend.
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verkoopvolumes met betrekking tot deze landen te bevriezen en te stabiliseren, 
waardoor de producenten ervan werden weerhouden door concurrentie hun 
marktaandelen uit te breiden. Het bevriezen van marktaandelen stelde de partijen 
tevens in staat marktprijzen te verhogen of te voorkomen dat zij in het door de 
marktkrachten bepaalde tempo zouden dalen858. Het mededingingsbeperkende doel 
wordt expliciet genoemd in de bewijsstukken die in de beschrijving van de feiten 
worden gepresenteerd (zie bijvoorbeeld overwegingen (236), (237), (242), (335)
en (350)).

(500) Met name het bepalen van een prijs, zelfs indien dit louter een streefprijs betreft, tast 
de mededinging aan omdat dit alle deelnemers aan een kartel in staat stelt met een 
redelijke mate van zekerheid te voorspellen welk prijsbeleid hun concurrenten zullen 
voeren859. Door uiting te geven aan een gezamenlijk voornemen om een bepaald 
prijsniveau voor hun producten toe te passen, wordt door de betrokken producenten 
niet meer zelfstandig bepaald welk beleid zij op de markt zullen voeren en worden de 
in het verdrag vervatte mededingingsregels ondermijnd860.

(501) Het afspreken van een kortingenstructuur, streefprijzen en/of prijslijnen, het initiatief 
van de marktleider om prijsverhogingen door te voeren, met name in de 
periode 1988 tot eind 1994 en van juli 1997 tot maart 2001 (zie bijvoorbeeld 
overwegingen (206), (207), (222), (277) en de verwijzingen in voetnoot 592) evenals 
de uitwisseling van informatie over andere contractuele voorwaarden, zoals leverings-
en betalingsvoorwaarden, zelfs indien dit slechts incidenteel gebeurt, zijn voorbeelden 
van het bepalen van verkoopprijzen en van andere contractuele voorwaarden (zie de 
verwijzingen in overwegingen (449) en (450)). Aangezien prijzen het voornaamste 
mededingingsinstrument vormen waren de diverse heimelijke overeenkomsten die 
door de producenten werden gesloten bedoeld om de prijzen ten eigen bate kunstmatig 
op te drijven en wel boven het niveau dat door vrije mededinging zou zijn bepaald.

(502) Het bepalen van prijzen en het verdelen van markten vormen, louter door hun aard, 
beperkingen van de mededinging in de zin van zowel artikel 81, lid 1, van het Verdrag 
als van artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst.

(503) De partijen namen uitdrukkelijke maatregelen om hun vergaderingen verborgen te 
houden en de ontdekking van hun mededingingsbeperkende overeenkomsten en 
documenten te voorkomen. Hiertoe gebruikten zij bijvoorbeeld na 1997 de 
"codenaam" "EG Drinkwaterrichtlijn-vergadering". In mededelingen en bij het 
organiseren van vergaderingen stelden zij misleidende notulen op die de inhoud van de 
vergadering niet weergaven, en zij maakten nooit melding van hun regelingen in 
schriftelijke mededelingen. Tenslotte voerden zij, na 1997, een "wettig" informatie-
uitwisselingssysteem als basis voor hun regelingen in, het WBMS-systeem, en 
maakten vervolgens tijdens hun vergaderingen hun individuele verkoopcijfers bekend.

(504) Gezien het mededingingsbeperkende doel van de informatie-uitwisseling moeten de 
regelingen in het licht van alle omstandigheden worden onderzocht. Zij hadden als 
enig doel om marktaandelen te bevriezen en prijzen te coördineren teneinde een 

  
858 Zie de verklaring van KME in overweging(220).
859 Zaak 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren/ Commission, Jurispr. 1972, blz. 977, punt 21.
860 Zaak T-311/94, BPB de Eendracht/ Commission, Jurispr. 1998, blz. II-1129, punt 192.
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prijsniveau te handhaven dat niet op mededinging was gebaseerd en dat de 
ondernemingen in staat stelde hun strategie af te stemmen op de van hun concurrenten 
ontvangen informatie.

(505) De voortdurende uitwisseling van informatie was bedoeld om de stabiliteit van het 
onwettige plan te waarborgen. Bij een duidelijke onevenwichtigheid van 
marktaandelen of prijzen kon het conflict door middel van gesprekken, voorstellen, 
overreding of zelfs dwang worden opgelost861.

(506) Dit geheel van overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, zoals 
in hoofdstuk D van deze beschikking beschreven, hadden derhalve één en hetzelfde 
doel: de beperking van de mededinging in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag 
en van artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst. Zij moeten derhalve als één 
enkele inbreuk worden beschouwd.

(507) Mueller, Outokumpu, KME, Wieland, Halcor, BCZ en IMI hebben het bestaan van de 
mededingingsbeperkende overeenkomsten en gedragingen die in de 
overwegingen (449) en (450) worden beschreven, toegegeven; KME, Outokumpu, 
IMI, Wieland, BCZ en Halcor hebben evenwel verweermiddelen aangevoerd, zoals 
een te verwaarlozen effect op prijzen en mededinging, een ongunstig economische 
klimaat (overcapaciteit), een falende tenuitvoerlegging, een gebrek aan 
vergeldingsmechanismen, regelmatige afwijking, de kopersmacht van de afnemers, 
dwang van grotere concurrenten om aan de mededingingsbeperkende regelingen deel 
te nemen en/of het feit dat zij niet wisten dat bepaalde aspecten van hun gedrag als 
onwettig konden worden beschouwd862. De partijen betoogden dat de prijzen aan 
erosie onderhevig waren en het kartel geen effect had op de markt. Zoals hierna in 
deel 20.3.1.2 zal worden uiteengezet, blijkt uit bewijsstukken dat de regelingen 
gedurende bepaalde perioden tot aanzienlijke prijsstijgingen op de voornaamste 
Europese markten leidden.

(508) Volgens vaste rechtspraak behoeft evenwel met het oog op de toepassing van 
artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst geen 
rekening te worden gehouden met de daadwerkelijke gevolgen van een overeenkomst 
die ertoe strekt dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt 
verhinderd, beperkt of vervalst. Volgens vaste rechtspraak behoeft geen rekening te 
worden gehouden met de concrete gevolgen van een overeenkomst, wanneer het 
mededingingsbeperkende doel van de betrokken gedragingen vaststaat863. Hieraan 
dient te worden toegevoegd dat de in overweging (507) vermelde argumenten de 
partijen niet vrijpleiten van het plegen van de inbreuk.

(509) Bijgevolg is het bewijs van mededingingsbeperkende gevolgen in dit geval niet 
vereist, omdat het mededingingsbeperkende doel van de overeenkomst immers 
vaststaat. Het bepalen van prijzen en het verdelen van markten beperken, door hun 

  
861 Zie ook het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-7/95P, John Deere/ Commissie, Jurispr. 1998, 

blz. I-3111, punt 67, waarin de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg werd bekrachtigd, zie met 
name punt 96.

862 Zie dossier blz. 23717-23725; 32539, 32540, 32301-32311, 25325, 25327, en de antwoorden van de 
partijen op de mededeling van punten van bezwaar, die hieronder nader zullen worden besproken.

863 Zaak T-62/98, Volkswagen AG/ Commissie, Jurispr. 2000, blz. II-2707, punt 178.
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aard, de mededinging in de zin van artikel 81, lid 1, EG - Verdrag. De vaststelling van 
streefprijzen en marktaandelen alsmede de uitwisseling van vertrouwelijke informatie 
moeten het vrije spel van de marktkrachten bij de totstandkoming van een 
concurrerend prijsniveau op zijn minst hebben verstoord, zoniet uitgeschakeld.

(510) Hoewel het mededingingbeperkende doel van de overeenkomsten volstaat om de 
conclusie te onderschrijven dat er een inbreuk is gemaakt op artikel 81, lid 1, van het 
Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst, is het in deze zaak mogelijk 
te concluderen dat, op basis van de gegevens die in deze beschikking zijn vermeld, de 
Commissie eveneens heeft aangetoond dat de mededingingsbeperkende 
overeenkomsten inderdaad ten uitvoer zijn gelegd en dat de kartelovereenkomsten 
daadwerkelijk mededingingsbeperkende gevolgen hadden:

- De tenuitvoerlegging van de kartelbesluiten werd gewaarborgd door een 
controlesysteem via marktleiders en de regelmatige uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie (zie bijvoorbeeld de referenties in 
overwegingen (449) en (450)). Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel kan 
worden aangenomen dat de betrokken concurrenten bij het bepalen van hun 
eigen gedrag op de markt, rekening hielden met de uitgewisselde informatie.

- De tenuitvoerlegging van de kartelbesluiten werd tevens verzekerd door de 
regelmatige contacten tussen de concurrenten. Het feit dat zij over een periode 
van meer dan tien jaar regelmatig bijeenkwamen – vaststaat dat meer 
dan 100 bilaterale en multilaterale contacten plaatsvonden – om volumes, 
streefvolumes, prijzen, kortingen en incidenteel afnemers of andere 
contractuele voorwaarden te bespreken wijst erop dat hun afspraken enig 
succes moeten hebben gehad. De perioden van crisis waarin van de 
overeengekomen beginselen werd afgeweken, en die kennelijk met betrekking 
tot bepaalde partijen plaatsvonden in 1994, 1995 en 1996
(overwegingen (463)-(493)), kunnen in de levensloop van een langdurig kartel 
normaal worden geacht.

- De partijen die van juni 1988 of september 1989 tot maart 2001 aan de inbreuk 
deelnamen legden voortdurende inspanningen aan de dag om regelingen die zij 
naar eigen zeggen inefficiënt vonden voort te zetten of uit te voeren door het 
systeem van gegevensverzameling en –verspreiding te verbeteren en de 
doeltreffendheid van de inbreuk te vergroten (bijv. concentreren van de 
besprekingen op vijf lidstaten).

- Er zijn tevens enkele bewijsstukken in de vorm van interne instructies met het 
doel een prijsverhoging waartoe tijdens een vergadering met concurrenten was 
besloten, ten uitvoer te leggen (zie overwegingen (412) en (413)) en van 
aantekeningen waarin melding wordt gemaakt van het succes van de 
samenwerking op het gebied van de prijzen (zie bijvoorbeeld 
overwegingen (180), (181), (213), (277), (321), (335), (338), (350), (366), 
(378), (394), (407), (412), (419), (420) en (426); voor een uitvoerige 
bespreking van dit bewijsmateriaal zie punt 20.3.1.2).

- Wat de stabilisatie van de marktaandelen betreft konden door de regelmatige 
bespreking van de ontwikkeling van de marktaandelen tijdens vergaderingen 



NL 146 NL

eventuele afwijkingen worden opgespoord zodat de overeengekomen 
percentages opnieuw konden worden vastgesteld. Uit de ontwikkeling van de 
marktaandelen van de deelnemers blijkt dat deze gedurende de gehele duur van 
de inbreuk betrekkelijk stabiel bleven (bijlage). De partijen aanvaardden een 
gering verlies van marktaandelen als gevolg van hun regelingen ten einde extra 
winsten op te strijken (zie bijvoorbeeld overwegingen (326) en (350)).

13. GEVOLGEN VOOR DE HANDEL TUSSEN LIDSTATEN EN TUSSEN DE 

OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN VAN DE EER

(511) De ononderbroken mededingingsbeperkende overeenkomsten tussen de producenten 
van koperen leidingbuizen hadden een merkbare invloed op de handel tussen lidstaten 
en tussen de overeenkomstsluitende partijen van de EER.

(512) Artikel 81, lid 1, van het Verdrag heeft betrekking op overeenkomsten die de 
totstandbrenging van een interne markt tussen de lidstaten zouden kunnen belemmeren 
door nationale markten op te delen of door de structuur van de mededinging binnen de 
gemeenschappelijke markt ongunstig te beïnvloeden. Evenzo is artikel 53, lid 1, van 
de EER-Overeenkomst gericht op overeenkomsten die de totstandbrenging van een 
homogene Europese Economische Ruimte ondermijnen. Wil er van ongunstige 
beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten sprake zijn, dan moet het mogelijk zijn 
op basis van een geheel van juridische en feitelijke elementen met een voldoende mate 
van waarschijnlijkheid te voorzien dat de overeenkomst, het besluit of de onderling 
afgestemde feitelijke gedraging al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, 
de handelsstromen tussen lidstaten kan beïnvloeden864.

(513) Zoals in deel 1.5 van hoofdstuk B, getiteld "handel tussen staten" is aangetoond, wordt 
de markt voor koperen leidingbuizen gekenmerkt door een aanzienlijk handelsverkeer 
tussen de lidstaten. Er is tevens sprake van een fors handelsvolume tussen de 
Gemeenschap en de EVA-landen die deel uitmaken van de EER.

(514) De toepassing van artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-
Overeenkomst op een kartel is echter niet beperkt tot dat deel van de verkoop van de 
leden dat daadwerkelijk betrekking heeft op de overbrenging van goederen van de ene 
lidstaat naar de andere. Noch is het voor de toepassing van deze bepalingen 
noodzakelijk om aan te tonen dat de contacten van elke deelnemer op zich, tegenover 
het kartel als geheel, de handel tussen lidstaten heeft beïnvloed865.

(515) In dit geval hadden de kartelovereenkomsten ten minste gedurende een zekere periode 
betrekking op vrijwel alle handel in de Gemeenschap en de EER, ook al was dit 
misschien slechts indirect door het onder een kartel brengen van de voornaamste 
Europese markten. Het bestaan van een systeem voor volumetoewijzing en het 
vaststellen van prijzen moet hebben geresulteerd of zou waarschijnlijk resulteren in 

  
864 Zie de gevoegde zaken 209 tot en met 215 en 218/78, Van Landewyck e.a./ Commissie, Jurispr. 1980, 

blz. 3125, punt 170.
865 Zie zaak T-13/89, Imperial Chemical Industries/ Commissie, Jurispr. 1992, blz. II-1021, punt 304.
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het verleggen van handelsstromen van de koers die zij normaliter zouden hebben 
gevolgd866.

(516) Voor zover de activiteiten van het kartel betrekking hadden op verkoop in landen die 
geen lidstaten van de Gemeenschap zijn of geen deel uitmaken van de EER, dan wel 
op verkoop die plaatsvond voordat deze landen tot de Gemeenschap toetraden of deel 
uitmaakten van de EER, vallen zij buiten het toepassingsgebied van deze beschikking.

14. AANVULLENDE OVERWEGINGEN

14.1. De SANCO-overeenkomsten en de rol van KME

(517) De Commissie heeft in overweging (126) aangegeven in hoeverre zij zich baseert op 
de verklaringen van de vroegere bestuurder van de sector koperen leidingbuizen, die 
door BCZ zijn bevestigd. Volgens de Commissie kon niet worden vastgesteld of 
KM(E) BCZ na de overname van UCZ in 1987/1988 gedwongen heeft deel te nemen 
aan de overeenkomsten tussen de producenten van SANCO koperen leidingbuizen en 
de ruimere groep van Europese concurrenten. Evenmin kon worden vastgesteld of 
KME optrad als leider van de SANCO-producenten of op ruimer Europees niveau.

De argumenten van Boliden

(518) BCZ heeft in beginsel de verklaringen bevestigd van één van haar voormalige 
bestuurders ("de getuige"). BCZ beweert dat toen de onderhandelingen over de 
verlenging van de licentieovereenkomsten met KME in 1988 begonnen, KME BCZ 
een ultimatum stelde. "Om UCZ te mogen opvolgen in de WICU- en SANCO-
overeenkomsten, moest BCZ: i) toestemmen om met KME en de overige SANCO-
producenten (Wieland, Tréfimétaux en EM/LMI) samen te werken wat verschillende 
marktactiviteiten betreft, zoals het rapporteren van haar verkoopscijfers aan KME en 
het deelnemen aan SANCO-vergaderingen; ii) haar afzet in Duitsland beperken tot 
een maximum van 10 000 ton per jaar; en iii) ervan afzien SANCO-buizen te 
produceren in haar productiefaciliteit in Gusum, Zweden." Verder "maakte KME BCZ 
duidelijk dat nauwere samenwerking met KME en de overige SANCO-producenten een 
voorwaarde was wilde KME bereid zijn om BCZ te helpen bij het opnieuw registreren 
van haar producten bij de nationale certificatie-instanties”867.

(519) BCZ stelt dat zij, om "kritiek van KME te vermijden", geen correcte verkoopcijfers 
aan KME en andere SANCO-producenten doorgaf. KME beschikte over een groot 
aantal middelen om BCZ onder druk te zetten. Naast het impliciete dreigement om op 
grote schaal producten tegen dumpprijzen op de voornaamste markten van BCZ te 
verkopen waren er ook expliciete en zelfs uitgevoerde dreigementen om te verhinderen 
dat de goedkeuring van de producten van BCZ op nationaal niveau zou worden 
verlengd, waarbij werd getracht de licentienemers van BCZ ertoe over te halen hun 

  
866 Zie het arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken 209 tot en met 215 en 218/78, 

Van Landewyck e.a./ Commissie, Jurispr. 1980, blz. 3125, punt 170.
867 Zie antwoord van BCZ van 7 november 11.2003, punten 21en 22.
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licentievergoedingen niet aan BCZ te betalen868, en de WICU- en/of SANCO-licenties 
van BCZ te beëindigen869.

(520) BCZ bestrijdt de bewering van KME dat KME tijdens de onderhandelingen 
in 1988 even afhankelijk van BCZ was als BCZ van KME. BCZ verklaarde dat de 
overname van de activa van UCZ door BCZ geen invloed had op de 
licentieovereenkomst van KME in het kader van het SANCO-octrooi.

De argumenten van KME

(521) KME bestrijdt de verklaringen van zowel BCZ als van de getuige870. De onderneming 
meent dat de getuige onbetrouwbaar en vooringenomen is omdat hij een persoonlijke 
wrok tegen KME koestert en dat zijn verklaringen daarom in hun geheel moeten 
worden genegeerd. In dit verband wees KME op verscheidene documenten in het 
dossier waaruit de moeilijke relatie tussen de getuige en KME zou blijken, evenals op 
het feit dat de getuige de contractuele verplichtingen van BCZ voortdurend schond. 
KME is van oordeel dat hij in zijn gesprekken met de Commissie de rol van BCZ 
minimaliseerde door BCZ als slachtoffer van een agressieve grote onderneming 
(KME) voor te stellen dat slechts met tegenzin aan alle ongeoorloofde 
overeenkomsten deelnam. Het feit dat de verklaringen van de getuige niet in de door 
BCZ ingediende stukken zijn opgenomen bewijst volgens KME dat zij ongegrond 
zijn871.

(522) KME betoogt dat een aantal verklaringen van de getuige onjuist zijn. Ten eerste waren 
de SANCO-regelingen niet de voornaamste regelingen waaromheen de ruimere 
Europese afspraken zich hadden ontwikkeld. KME stelt dat verreweg de meeste 
SANCO-vergaderingen niets te maken hadden met de in de mededeling van punten 
van bezwaar beschreven overeenkomsten omdat zij werden bijgewoond door 
technische vertegenwoordigers en niet door verkoopvertegenwoordigers. De 
samenwerking op het gebied van SANCO-licenties was niet tot stand gebracht of 
voortgezet om als platform voor concurrentiebeperkende contacten. De contacten 
betroffen bepaalde nationale markten voor gewone leidingbuizen (in hoofdzaak 
Duitsland en België). Soortgelijke contacten vonden in een aantal andere landen 
plaats, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Het zou daarom passender zijn 
deze vergaderingen als "nationale vergaderingen" aan te merken. De verzameling van 
SANCO-volumegegevens vond slechts plaats in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland en Zwitserland872.

(523) KME herinnert eraan dat KME en BCZ in 1988 en 1989 enkele keren bijeenkwamen 
om een eventuele samenwerking op het gebied van distributie te bespreken. Verder 
werd ook over kortingen en volumes gesproken. Na september 1989 tot uiterlijk 
medio 1990 bespraken KME, Wieland en BCZ in het kader van bilaterale of trilaterale 
vergaderingen volumes en kortingen, met name ten aanzien van Duitsland en België 

  
868 Dit werd aangetoond door een document van 30 oktober 1989, opgenomen in bijlage 5 van het 

antwoord van BCZ van 7 november 2003, dat aan alle partijen ter beschikking werd gesteld.
869 Zie antwoord van BCZ van 7 november 2003, punten 25-33.
870 Zie door KME op 5 december 2003 ingediende stukken.
871 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 9-30.
872 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 31-43.
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(evenzo werden besprekingen gehouden door Britse en door Franse producenten). 
Vanaf ten laatste medio 1990 werden regelingen waaraan KME deelnam in hoofdzaak 
bilateraal met Wieland besproken. De discussies betroffen vooral Duitsland: andere 
markten zijn wellicht incidenteel aan de orde gekomen maar dan vooral voor 
informatieve doeleinden873. KME beklemtoont echter dat het voornaamste doel van de 
vergaderingen de bespreking van technische of reclamekwesties was874. Volgens KME 
waren de SANCO-regelingen geen Europees kartel op een "tweede niveau" maar 
behelsden zij in wezen bilaterale bijeenkomsten van KME en Wieland die vooral de 
Duitse markt tot onderwerp hadden. KME meent dat de getuige Europese en SANCO-
vergaderingen door elkaar haalt. Uit de in de mededeling van punten van bezwaar 
opgesomde vergaderingen van de periode 1988 tot 1995 blijkt inderdaad dat deze 
vergaderingen niet de systematische vergaderingen waren die zich over geheel Europa 
uitstrekten als in de getuigenverklaring wordt beweerd875.

(524) KME betoogt dat de Commissie in haar beoordeling ermee rekening moet houden dat 
het verzamelen van volumegegevens in het kader van de SANCO-
licentieovereenkomsten als wettig werd beschouwd. Ook wijst KME erop dat de 
SANCO-vergaderingen niet de enige of voornaamste mededingingsbeperkende 
contacten vormden "na" de Europese overeenkomsten, en dat zij hiervan niet de 
oorsprong of de aanleiding vormden876. KME bestrijdt evenwel niet dat de verkregen 
informatie eveneens werd gebruikt om bepaalde illegale volume-afspraken te 
controleren877.

(525) KME bestrijdt dat zij een leidende rol speelde wat de prijsbesluiten in Europa betreft. 
Ten aanzien van de prijzen speelden alle producenten een doorslaggevende rol op hun 
eigen nationale markt878.

(526) KME heeft BCZ niet gedwongen aan de SANCO-regelingen deel te nemen879. KME 
meent dat getuigenverklaringen betreffende de periode vóór juni 1988 niet in 
aanmerking mogen worden genomen880.

De conclusie van de Commissie

(527) De Commissie stelt vast dat Wieland zich de SANCO-samenwerking niet herinnerde. 
Wieland bevestigde met name niet dat KME een leidende rol had gespeeld in de 
samenwerking tussen SANCO-producenten. Hoewel het inderdaad juist lijkt dat KME 
licentienemers van BCZ trachtte over te halen hun licentievergoedingen niet te 
betalen, kan niet worden uitgesloten dat de enige reden hiervoor was dat BCZ zich niet 
aan contractuele afspraken hield. BCZ verklaarde zelf dat zij deze 
licentieovereenkomsten als wettig beschouwde. Deze spanningen als gevolg van de 
schending van deze overeenkomsten door BCZ kunnen derhalve, ook al lijken deze 
onwettig te zijn geweest, niet door BCZ zijn opgevat als dreigement door KME aan 

  
873 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 44-49.
874 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 50-52.
875 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 53-68.
876 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 69-81.
877 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punt 419.
878 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 82-106.
879 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 112-140.
880 Zie antwoord van KME van 7 november2003, punt 141.
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BCZ om de onderneming over te halen aan de kartelafspraken deel te nemen. Bij 
gebrek aan aanvullend bewijsmateriaal over de rol van KME kan de Commissie niet 
concluderen dat KME BCZ dwong aan de kartelregelingen deel te nemen.

(528) In dit verband moet worden benadrukt dat KME in gevolge het mededingingsrecht 
geen enkele verplichting had om haar handelsmerk of octrooien aan BCZ in licentie te 
geven. In zoverre de betrokkenheid van BCZ wellicht werd ingegeven door zakelijke 
motieven om licentieovereenkomsten met KME te sluiten (bijvoorbeeld inzake 
WICO-buizen), kan dit niet als excuus voor BCZ dienen om aan een kartel deel te 
nemen.

(529) Evenmin is bewezen dat, zoals BCZ beweert, de SANCO-producenten gezamenlijk 
waren overeengekomen geen activa van UCZ te kopen om ervoor te zorgen dat
productiecapaciteit van de markt zou verdwijnen881. KME betwistte deze bewering en 
staafde haar argumenten met geloofwaardige bewijsstukken882.

(530) Dat de Commissie niet kon vaststellen of BCZ door KME werd gedwongen aan de 
overeenkomsten deel te nemen verandert niets aan de situatie van BCZ in de huidige 
procedure. Indien de onderneming door KM(E) onder druk werd gezet, had zij dit 
gedrag bij de mededingingsautoriteiten die met de naleving van de 
mededingingsregels zijn belast, aan de kaak moeten stellen.

14.2. WICU- en de Cuprotherm-regelingen

(531) Wat de uitwisseling van gevoelige informatie over WICU- en Cuprotherm-producten 
betreft, bestrijdt KME niet dat deze uitwisseling plaatsvond, met name tussen Wieland 
en KME met betrekking tot Duitsland. KME beklemtoont echter de geringe betekenis 
van WICU- en Cuprotherm-buizen en bijgevolg het te verwaarlozen belang van deze 
producten voor het onderhavige onderzoek.

14.3. De bewering van de partijen dat sommige regelingen als wettig werden 
beschouwd

(532) Wieland, KME en BCZ beweerden dat hun medewerkers bepaalde onderdelen van de 
SANCO-, WICU- en Cuprotherm-regelingen zoals de licentieovereenkomsten en de 
uitwisseling van volumegegevens met het oog op de toewijzing van reclamekosten 
gedurende de betrokken periode als wettig beschouwden. Daardoor werd geen poging 
gedaan de uitwisseling van volumegegevens op basis van de licentieovereenkomsten 
of de vergaderingen tussen licentiepartners te verbergen883.

(533) De Commissie merkt op, dat de medewerkers van Wieland, KME en BCZ zich bewust 
waren van de onwettigheid van de volumetoewijzing en prijscoördinatie, die ook deel 
uitmaakten van de SANCO-, WICU- en Cuprotherm-regelingen. Daarom behoeft de 
Commissie de eventuele gevolgen van mogelijke vergissingen ten aanzien van het 
ongeoorloofde karakter van andere aspecten van de SANCO-, WICU- en Cuprotherm-
regelingen niet te onderzoeken.

  
881 Zie dossier blz. 33418.
882 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 107-111.
883 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 542-545.
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14.4. Dwang die op Halcor zou zijn uitgeoefend

(534) Halcor werd niet gedwongen aan de vergaderingen deel te nemen, en er werd haar 
evenmin een ultimatum gesteld dat een dienovereenkomstig effect zou hebben gehad 
op de bereidheid van Halcor om aan de onwettige regelingen deel te nemen. Benadrukt 
moet worden dat Halcor, in het hypothetische geval van dwang, de mogelijkheid zou 
hebben gehad om contact op te nemen met de mededingingsautoriteiten in plaats van 
aan de ongeoorloofde regelingen deel te nemen.

(535) Halcor beweerde dat zij gedwongen werd aan de inbreuk deel te nemen. Nadat zij de 
mededeling van punten van bezwaar had ontvangen corrigeerde Halcor evenwel de 
ondernemingsverklaring op essentiële onderdelen (waarbij zij bijvoorbeeld opmerkte 
dat zij niet had verwacht dat er op de vergadering van 28 augustus 1998 over 
marktaandelen en verkoop zou worden gesproken). Verder werden er correcties 
aangebracht in de op 5 december 2003 door Halcor ingediende documenten884. Thans 
beweert Halcor dat zij door geloofwaardige dreigementen van vergelding op haar 
thuismarkt werd gedwongen om aan de regelingen deel te nemen, haar op de G9-
straatvegersvergadering van 28 augustus 1998 een ultimatum werd gesteld en zij 
vervolgens tot deelname aan de regelingen werd gedwongen door de "grote vijf" die 
als samenhangende groep optraden885. Halcor verklaarde dat de basis van haar 
beweringen met name de aantekening van 29 augustus 1998 van één van haar 
vertegenwoordigers was, die volgens Halcor deze bewering staaft886. Afgezien van 
deze notitie noemt Halcor een aantal documenten van vóór augustus 1998 waarin de 
concurrenten melding maken van bepaalde mogelijke "acties" tegen Halcor of andere 
concurrenten887. Halcor benadrukte dat zij niet in staat was een van de producenten als 
"schuldige" aan te wijzen.

(536) Volgens de Commissie tonen de documenten waarnaar Halcor verwijst niet aan dat er 
sprake was van dwang of een ultimatum van de groep van vijf. Aangezien de 
documenten betrekking hebben op interne aantekeningen van concurrenten die van 
vóór de vergadering van 28 augustus 1998 dateren, zijn zij niet relevant voor eventuele 
dwang die tijdens of na deze vergadering zou zijn uitgeoefend, omdat Halcor zich 
tijdens die vergadering niet bewust was van eventuele opmerkingen van haar 
concurrenten over het uitoefenen van dwang. In dit verband zij opgemerkt dat Halcor 
niet heeft beweerd dat zij vóór de vergadering van 28 augustus 1998 in de praktijk 
werd blootgesteld aan ongeoorloofde pressie van haar concurrenten.

(537) Wat de interpretatie van de notitie van 29 augustus 1998 betreft, beweert Halcor ten 
eerste niet, en dit is ook niet aangetoond, dat KME of Wieland Halcor afzonderlijk (of 
gezamenlijk) onder druk hebben gezet (zie overweging (538)). Ten tweede blijkt uit de 
documenten dat OTK niet eens aanwezig was op de vergadering 

  
884 Zij bijvoorbeeld de verklaring van Halcor dat zij "gedwongen was aan de G9-straatvegersvergadering 

van 28 augustus 1998 deel te nemen na openlijke dreigementen van de grootste producenten" (blz. 1 
van het antwoord van Halcor van 7 november 2003) en de bewering van Halcor dat zij "NIET zei: - dat 
zij gedwongen werd om naar de vergadering van 28 augustus te gaan" (blz. 1 van de door Halcor op 5
december 2003 ingediende documenten).

885 Zie antwoord van Halcor van 7 november 2003, blz. 1 en punten 3.3-3.8, en de door Halcor ingediende 
documenten van 5 december 2003, punten 1-4.7.

886 Zie antwoord van Halcor van 7 november 2003, punten 3.10-3.12.
887 Zie antwoord van Halcor van 7 november 2003, punten 3.8 (e)-(f).
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van 28 augustus 1998 (zie overweging (325)). Hoewel een medewerker van KME
Halcor verzekerde dat Outokumpu "één lijn zou trekken met de andere vier" (zie 
overweging (326)), zijn er geen aanwijzingen dat Outokumpu druk uitoefende en/of 
zich ervan bewust was of geloofde dat de andere producenten dit wel deden. Ten slotte 
wordt het gedrag van IMI of Mueller in dezen niet vermeld888. Onder deze 
omstandigheden is het niet mogelijk te concluderen dat OTK, IMI of Mueller enige 
vorm van dwang uitoefenden.

(538) In plaats van de uitoefening van dwang tonen de aantekeningen van de medewerker 
van Halcor aan, dat Halcor, evenals alle andere ondernemingen, onderhandelde over 
de best mogelijke volumetoewijzing. Het is niet verwonderlijk dat een poging om de 
eigen volumequota te verhogen tot reacties van andere concurrenten leidt die immers 
afstand zouden moeten doen van een dienovereenkomstig volumeaandeel. De 
vertegenwoordiger van Halcor stelde zich voor "wat in Europa zal gebeuren als zij hun 
onbenutte capaciteit activeren" en was van mening dat "wij [Halcor] bij een harde 
confrontatie meer zouden verliezen". Uit deze overwegingen blijkt dat Halcor een 
bewuste beslissing nam om aan kartelvergaderingen deel te nemen om de "harde 
confrontatie" en het risico van concurrentie uit de weg te gaan. Dit ondanks het feit dat 
andere concurrenten, zoals OTK, niet aan "dergelijke vergaderingen" wensten deel te 
nemen of zich, zoals Mueller, uit bezorgdheid over de mededingingswetgeving, 
gedurende enige tijd terugtrokken, terwijl Halcor wel aan de regelingen deelnam (zie 
overwegingen (344) and (349)). De rol van Halcor was niet uitsluitend passief zoals zij 
thans suggereert. Uit de aantekeningen van Halcor die tijdens de vergadering 
van 29 oktober 1998 werden gemaakt, blijkt dat Halcor althans in deze vergadering 
actief deelnam aan gesprekken over de vaststelling van prijzen in het VK889.

(539) KME890, IMI891, Mueller892, OTK893 en Wieland894 betwistten Halcor's beweringen. Na 
het dossier te hebben ingezien en na tijdens de hoorzitting met de argumenten van de 
andere partijen te zijn geconfronteerd, liet Halcor na haar rol in de kartelvergaderingen 
met betrekking tot het VK (welke in verschillende ingediende documenten van andere 
partijen en de presentatie van Mueller tijdens de hoorzitting aan de orde kwam) of in 
andere, eerdere vergaderingen op Europees niveau te verklaren of te verduidelijken (en 
betwistte evenmin haar betrokkenheid hierbij), of uit te leggen waarom zij zich 
bedreigd voelde door concurrenten waarmee zij eerder op onwettige wijze had 
samengewerkt. De verklaring van Halcor van 18 april 2003 dat zij 
vóór 28 augustus 1998 niet had deelgenomen aan vergaderingen met haar Europese 
concurrenten over zakelijke onderwerpen, wordt door bewijsstukken en verklaringen 
van concurrenten tegengesproken895.

  
888 Zie ook dossier blz. 547, waar Mueller Halcor verzoekt deel te nemen aan de vergadering 

van 28 augustus 1998.
889 Zie dossier blz. 23420.
890 Zie antwoord van KME van 7 november 2003, punten 437-457.
891 Zie antwoord van IMI van 7 november 2003, bijlage 1.
892 Zie antwoord van Mueller van 7 november 2003, blz. 4-16 en de door Mueller op 5 december 2003 

ingediende documenten.
893 Zie door Outokumpu op 5 december 2003 ingediende documenten, blz. 1 en 2.
894 Zie antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 28.
895 Zie dossier blz. 25297.
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14.5. Geen bewijs van vergeldingsmaatregelen door Wieland en KME tegen IMI

(540) IMI verklaart dat zij een agressief zakelijk beleid ten aanzien van haar concurrenten 
voerde en het slachtoffer was van individuele vergeldingsmaatregelen van KME en 
Wieland896. De Commissie is van oordeel dat de documenten waarnaar KME heeft 
verwezen noch het overige dossier blijk geven van enige vorm van individuele 
vergeldingsmaatregelen van KME en Wieland jegens IMI. Het eerste document897

maakt melding van verkopen van KME op de Britse markt die, volgens Wieland, 
mogelijk konden worden opgevat als een reactie op de verkoop van IMI in Duitsland. 
Het tweede document898 vermeldt kortingen die IMI in reactie op concurrentie van 
HME verleende. Wieland verwachtte reacties van KME en BCZ en meende dat zij 
haar eigen kortingenbeleid dienovereenkomstig moest aanpassen. Uit beide 
documenten komen slechts de reacties van de concurrenten op de concurrentiedruk 
van IMI naar voren; van vergelding lijkt geen sprake.

14.6. Opmerkingen over bepaalde bewijsstukken

(541) Een aantal documenten en tabellen die in deze beschikking als bewijsstukken worden 
gebruikt, zijn aangetroffen in de bedrijfsruimten van één van de deelnemers en zijn 
mogelijk niet met andere partijen uitgewisseld. Voorbeelden hiervan zijn de tabellen 
waarnaar in overweging (348) wordt verwezen (zie ook bijvoorbeeld de 
overwegingen (366) en (421)). KME betoogt dat dit interne tabellen zijn en dat zij 
bedoeld zijn om een overzicht te geven van de lopende prijzen om zichzelf beter in de 
markt te kunnen positioneren. Volgens KME zijn de tabellen gebaseerd op eigen 
marktinformatie welke met name afkomstig is van afnemers die KME de aanbiedingen 
van concurrenten meedelen899.

(542) De Commissie kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie die in deze tabellen is 
opgenomen, is gebaseerd op de eigen marktinformatie van KME. Gezien de 
gedetailleerdheid en volledigheid van de informatie in de tabellen wat betreft de 
meeste Europese landen, de overlapping ervan met informatie die tussen de partijen 
onderling is uitgewisseld, en het nauwe chronologische verband met veel 
vergaderingen, concludeert de Commissie dat de compilatie van informatie in de 
tabellen voor een groot deel het resultaat is van een ongeoorloofde uitwisseling van 
gevoelige zakelijke informatie tussen de deelnemers aan de inbreuk. Hetzelfde geldt 
voor soortgelijk bewijsmateriaal dat in het feitelijke gedeelte van deze beschikking 
wordt gepresenteerd.

  
896 Zie antwoord van IMI van 7 november 2003, blz. 5, 13 en 14 waarin wordt verwezen naar dossier 

blz. 22174 en 22217.
897 Zie dossier blz. 22174.
898 Zie dossier blz. 22217.
899 Zie dossier blz. 24647, 24648 en ook 24649.
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F. ADRESSATEN

15. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INBREUK

15.1. Algemene beginselen

(543) Het voorwerp van de mededingingsregels van de Gemeenschap en de EER is de 
“onderneming”, een concept dat niet identiek is aan het concept rechtspersoonlijkheid 
van ondernemingen in het nationale handelsrecht of fiscale recht. De term 
“onderneming” wordt in het Verdrag niet omschreven. Deze kan echter verwijzen naar 
alle entiteiten die zich met een economische activiteit bezighouden. Naargelang de 
omstandigheden is het mogelijk de gehele groep of aparte subgroepen of 
dochtermaatschappijen als de betrokken “onderneming” aan te merken met het oog op 
de toepassing van artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst.

(544) Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor de 
gedragingen van haar dochtermaatschappijen, hebben het Hof en het Gerecht 
stelselmatig verwezen naar het feit dat de dochtermaatschappij “bij het uitzetten van 
haar gedragslijn op de markt niet over werkelijke zelfstandigheid beschikt”900. In dit 
verband mag worden verondersteld dat een 100%-dochtermaatschappij in principe 
noodzakelijkerwijs de door de moedermaatschappij bepaalde politiek volgt en 
derhalve niet over die zelfstandigheid beschikt901.

(545) Het Hof van Justitie onderzoekt onder andere of de moedermaatschappij het 
commerciële beleid van de dochter op beslissende wijze kon beïnvloeden of dat die 
dochter autonoom optrad902. Afgezien van het geval van 
een 100%-dochteronderneming, wordt beslissende invloed uitgeoefend wanneer uit de 
feiten van de zaak blijkt dat de dochtermaatschappij niet “autonoom” is in haar 
optreden op de markt, en vice versa. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de 
moedermaatschappij haar dochter rechtstreeks heeft opgedragen deze gedragslijn te 
volgen903, indien de moedermaatschappij anderszins actief betrokken was bij de 
inbreuk, bijvoorbeeld door de belangen van haar dochtermaatschappij te 
vertegenwoordigen in de kartelvergaderingen904, of indien de moedermaatschappij op 
de hoogte was van de onrechtmatige gedraging maar niet had ingegrepen om hieraan 
een einde te maken905.

  
900 Zie zaak 48/69, ICI/Commissie, Jurispr. 1972, blz. 619, punt 134; zaak 107/82, AEG/Commissie, 

Jurispr. 1983, blz. 3151; zie ook zaak T-354/94, Stora/Commissie, Jurispr.1998, blz. II-2111.
901 Zie zaak 107/82, AEG/Commissie, Jurispr. 1983, blz. 3151, punt 50.
902 Zie zaak C-286/98 P, Stora/Commissie, Jurispr. 2000, blz. I-9925, punt 28.
903 Zie zaak 48/69, ICI/Commissie, reeds aangehaald, punten 137 en 138 ; zaak 6/72 Europemballage and 

Continental Can/Commissie, Jurispr. 1973, blz. 215, punt 16; zaak 107/82, AEG/Commissie, reeds 
aangehaaald, punt 51.

904 Zie zaak T-309/94, Koninklijke KNP/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-1007, punt 48; bevestigd in zaak 
C-248/98 P, Jurispr. I-9641, punt 73.

905 Zaak T-308/94, Cascades/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-925, punt 158; zaak T-347/94, 
Mayr-Melnhof/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-1751, punten 397 en 398; zaak T-354/94,
Stora/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-2111, punt 83. Zie Zaak C-279/98 P, Cascades/Commissie,
Jurispr. 2000, blz. I-9693 punt 77; zaak C-286/98 P, Stora/Commissie, reeds aangehaald, punten 31 
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15.2. Aansprakelijkheid van de moedermaatschappijen in deze zaak

15.2.1. Aansprakelijkheid van Boliden AB, Boliden Fabrication AB en Boliden Cuivre 
& Zinc S.A.

(546) De Commissie stelt vast, dat Boliden AB de zeggenschap had over het volledige 
kapitaal van Boliden Fabrication AB en indirect over dat van Boliden Cuivre & Zinc 
S.A. voor de hele duur van de inbreuk (zie overweging (27)). De Commissie 
veronderstelt derhalve dat Boliden AB volledige (100%) en daadwerkelijke 
zeggenschap had over haar dochtermaatschappij en een beslissende invloed uitoefende 
op haar handelspolitiek. Boliden AB en Boliden Fabrication AB hebben niet betwist 
dat zij volledige zeggenschap hadden over BCZ, noch dat zij een beslissende invloed 
hadden. Bovendien wordt dit door geen enkel element in het dossier weerlegd. Er 
bestonden connecties tussen het management van Boliden AB, Boliden Fabrication 
AB en Boliden Cuivre & Zinc S.A.

(547) Bijgevolg moet deze beschikking worden gericht tot Boliden AB, Boliden Fabrication 
AB en Boliden Cuivre & Zinc S.A., die gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
moeten worden geacht voor de onrechtmatige activiteiten van Boliden Cuivre & 
Zinc S.A. en haar dochterondernemingen voor de duur van de inbreuk van 
juni 1988 tot maart 2001.

15.2.2. Aansprakelijkheid van Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., Austria Buntmetall AG 
en Wieland Werke AG

(548) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. was voor de hele duur van de inbreuk volledig 
eigendom van Austria Buntmetall AG (zie overweging (30)). De Commissie gaat er 
derhalve van uit dat Austria Buntmetall AG volledige (100%) en daadwerkelijke 
zeggenschap had over haar dochtermaatschappij en een beslissende invloed uitoefende 
op haar handelspolitiek. Deze veronderstelling wordt door geen enkel element in het 
dossier weerlegd noch tegengesproken door Austria Buntmetall AG. 

(549) Sedert 9 juli 1999 oefende Wieland met haar deelneming van 75,1% (verworven van 
de particuliere eigenaren), welke op 1 oktober 1999 tot 82,8% en 
op 30 november 2000 tot 83,3% werd verhoogd, de volledige zeggenschap uit over 
Austria Buntmetall AG (zie overweging (30)). Deze conclusie wordt niet betwist door 
Wieland en wordt bevestigd door het feit dat na de verwerving van de aandelen in 
Buntmetall voormalige medewerkers van Buntmetall overstapten naar Wieland (zie 
overweging (33)). Bovendien onderhandelde Wieland met KME over het toekomstige 
gebruik van een Buntmetall-merk (zie overweging Error! Reference source not 
found.). Dit bewijst dat Wieland een beslissende invloed uitoefende op de 
commerciële gedragingen van Buntmetall. Door haar eigen deelneming in Buntmetall 
was Wieland op de hoogte van de activiteiten van deze onderneming.

(550) Bijgevolg richt de Commissie deze beschikking tot Buntmetall AG en Buntmetall 
Amstetten Ges.m.b.H. en acht zij hen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de 

    

en 32 ; zie in diezelfde zin de conclusie van advocaat-generaal Mischo in laatstgenoemde zaak, 
Jurispr. 2000, blz. I-9925, punten 40 en 51.
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onrechtmatige activiteiten van Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. van augtustus 1998
tot 8 juli 1999.

(551) Van 9 juli 1999 tot maart 2001 moeten Wieland Werke AG, Buntmetall AG en 
Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden 
geacht voor de onrechtmatige activiteiten van Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. en 
bijgevolg moet deze beschikking tot hen worden gericht voor de onderhavige periode.

15.2.3. Geen aansprakelijkheid van Viohalco S.A. 

(552) Zoals in overweging (35) is overwogen, heeft Viohalco S.A., via verschillende 
houdstermaatschappijen, 65,55% van de aandelen van Halcor S.A. in handen. De 
Commissie stelt vast, dat Halcor S.A. niet volledig eigendom is van Viohalcor S.A. en 
zij meent dat er niet voldoende bewijzen zijn in het dossier om te concluderen dat
Viohalco S.A. zeggenschap uitoefende over Halcor S.A.

15.2.4. Aansprakelijkheid van IMI plc, IMI Kynoch Ltd. en IMI Yorkshire Copper Tube 
Ltd.

(553) IMI plc oefende zeggenschap uit over het volledige kapitaal – via 
haar 100% dochteronderneming IMI Kynoch Ltd. – van IMI Yorkshire Copper Tube 
Ltd. (YCT) voor de hele duur van de inbreuk906. De Commissie gaat er derhalve van 
uit dat IMI volledige (100%) en daadwerkelijke zeggenschap had over haar 
dochtermaatschappij en een beslissende invloed uitoefende op haar handelsbeleid.
Deze veronderstelling wordt door geen enkel element in het dossier weerlegd. 
Bovendien bestonden er connecties tussen het management van IMI en YCT. IMI plc. 
en IMI Kynoch Ltd. hebben de conclusie niet betwist dat zij zeggenschap hadden over 
en aansprakelijk waren voor hun dochteronderneming.

(554) IMI heeft verzocht dat de boete aan IMI plc wordt opgelegd en niet aan YTC, omdat 
deze aan KME is verkocht. De Commissie is van oordeel dat IMI plc gerechtigd is de 
boete voor IMI Kynoch Ltd. en Yorkshire Copper Tube Ltd. te betalen, omdat zij 
hiervoor gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk wordt geacht. De verkoop op zich 
van een onderneming ontslaat een onderneming evenwel niet van haar 
verantwoordelijkheid.

(555) Bijgevolg moet deze beschikking worden gericht tot IMI plc, IMI Kynoch Ltd. en 
Yorkshire Copper Tube Ltd. die gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk moeten 
worden geacht voor de onrechtmatige activiteiten van YCT en haar 
dochterondernemingen van september 1989 tot maart 2001.

15.2.5. Aansprakelijkheid van de SMI/KME-Groep

15.2.5.1.Aansprakelijkheid

(556) De mededeling van punten van bezwaar was zowel tot SMI als tot haar huidige 
dochterondernemingen KME, TMX en EM gericht. De laatste drie ondernemingen 
werden gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor elkaars gedragingen in 

  
906 Zie dossier blz. 26270-26301 en overweging (41).
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het kader van het kartel gedurende de periode 1990-2001, aangezien zij toen alle tot de 
SMI-Groep behoorden (overwegingen (44) en (50) tot (56)). Voorts was de 
mededeling van punten van bezwaar ook tot SMI gericht, aangezien deze gezamenlijk 
en hoofdelijk aansprakelijk was voor de onrechtmatige activiteiten van EM en TMX 
sedert het begin van de inbreuk in september 1989 en van KM (KME sedert 1995) 
sedert deze in 1990 tot de SMI-groep toetrad, tot aan het einde van de inbreuk in 
maart 2001.

- Argumenten van KME

(557) SMI houdt staande dat zij niet (gezamenlijk en hoofdelijk met KME, EM en TMX) 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de bestreden gedraging, met als voornaamste 
argument dat SMI als zuiver financiële houdstermaatschappij niet betrokken was bij 
de operationele activiteiten van haar dochterondernemingen noch deel had aan de, in 
de mededeling van punten van bezwaar beschreven afspraken. Dit argument wordt 
verder gestaafd in het antwoord van KME op de mededeling van punten van bezwaar, 
waarin nog meer informatie wordt aangevoerd om aan te tonen dat SMI geen 
beslissende invloed uitoefende over haar eigen handelspolitiek of die van haar 
dochterondernemingen. Deze documenten omvatten kopieën van de belangrijkste 
dienstenovereenkomsten binnen de groep en aanverwante documenten, alsmede 
documenten waaruit blijkt dat na de herstructurering van de groep in 1995, KME 
juridisch aansprakelijk was voor het beheer van de groep.

(558) Met betrekking tot de periode van 1989 tot 1995 wijst KME erop dat de deelneming 
van SMI in EM (die op haar beurt een 100%-deelneming had in TMX) zich slechts 
tussen de 41-52% situeerde. Zij bestrijdt de interpretatie van de Commissie dat de 
belangrijke rol van SMI bij de benoeming van leden van de raad van bestuur van EM 
en de drie gewone leden (van de 11 of 12) in de raden van bestuur van SMI, TMX en 
EM een bewijs is voor de beslissende invloed van SMI of EM van 1989 tot 1995.

(559) KME heeft de toewijzing van aansprakelijkheid aan haarzelf, EM en TMX niet 
betwist, maar heeft wel aangevoerd met het oog op de bepaling van het relatieve 
gewicht van de deelnemers aan het kartel dat de ondernemingen van de groep niet 
altijd een gemeenschappelijke handelspolitiek voerden. Om aan te tonen dat er 
concurrentie bestond binnen de groep en dat er geen algemene gemeenschappelijke 
handelspolitiek bestond, verwijst KME naar verschillende documenten in het dossier 
van de Commissie907. Voor de periode van 1989 tot eind 1993 haalt zij twee 
documenten aan, te weten een verslag van een bijeenkomst binnen het concern 
van 5 juni 1991908 en het jaarverslag van TMX over 1993, waarin de concurrentie 
binnen de groep wordt genoemd als een reden voor de oprichting van EMT, een 
gemeenschappelijke verkooporganisatie van TMX en EM909. Het feit dat de 
ondernemingen van de groep de in deze documenten genoemde maatregelen moesten 
nemen (dat wil zeggen het besluit om het marktgedrag voor elke bestaande afnemer te 
coördineren en een gemeenschappelijke verkooporganisatie op te richten voor EM en 
TMX) om een einde te maken aan de onderlinge concurrentie, toont volgens KME aan 

  
907 Zie de verwijzingen in de punten 276-283 van het antwoord van KME van 7 november 2003.
908 Zie dossier blz. 5279.
909 Zie de verwijzing in punt 279 van het antwoord van KME van 7 november 2003.
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dat er onderlinge concurrentie bestond en dat zij hun handelspolitiek autonoom ten 
uitvoer brachten.

(560) Met betrekking tot de periode na de invoering van deze maatregelen (d.w.z. na 
november 1993) geeft KME te kennen dat de coördinatie of opheffing van de 
concurrentie binnen de groep, die voortduurde tot de herstructurering van KME 
in 1995 en in mindere mate tot 1999, slechts ten dele succes had. Om dit te staven 
verwijst KME naar het NERA-rapport waarin werd geconstateerd dat elke 
dochteronderneming haar eigen handelspolitiek voerde910.

- Het standpunt van de Commissie

(561) Na onderzoek van de opvattingen die SMI en KME te kennen hebben gegeven met 
betrekking tot de positie van SMI in deze procedure, heeft de Commissie besloten 
deze beschikking niet tot SMI te richten. De Commissie wijst er evenwel op dat de 
juridische verantwoordelijkheid voor het beheer van een onderneming niet 
noodzakelijkerwijs samenvalt met de zakelijke werkelijkheid.

(562) Er zij op gewezen dat SMI niet de volledige zeggenschap had over haar 
dochterondernemingen, dit in tegenstelling tot Outokumpu OYj. Terwijl de 
Commissie voor Outokumpu OYj, de rechtstreekse betrokkenheid bij en de 
wetenschap van het kartel kan aantonen op het tijdstip waarop volgens Outokumpu de 
inbreuk begon, kan de Commissie niet aantonen dat SMI ofwel bij het kartel betrokken 
was ofwel er weet van had, noch kan in deze zaak worden aangetoond dat SMI de 
handelspolitiek van haar dochterondernemingen heeft bepaald of hun dienaangaande 
instructies heeft gegeven.

(563) De Commissie neemt er nota van dat in het in overweging (557) genoemde 
bewijsmateriaal, uitdrukkelijk wordt verklaard dat sedert de herstructurering van de 
SMI-groep in 1995, KME volledig verantwoordelijk was voor het zakelijk beheer van 
de groep vanuit juridisch oogpunt. In feite heeft KME alleen de aansprakelijkheid van 
de houdstermaatschappij SMI betwist, en juist niet de de gezamenlijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid van KME, EM en TMX in de periode 1990-2001, toen al deze 
ondernemingen deel uitmaakten van de SMI-groep; evenmin betwist zij de 
gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van EM en TMX in de periode 
voorafgaand aan de toetreding van KME tot de groep in 1998, zoals vastgesteld in de 
mededeling van punten van bezwaar.

(564) Op basis van de bijeengebrachte bewijzen lijkt het niettemin dienstig, twee 
afzonderlijke perioden te onderscheiden voor de toewijzing van aansprakelijkheid 
binnen de SMI-groep, zodra SMI van een dergelijke aansprakelijkheid is vrijgepleit. 
Tijdens de eerste periode, die de jaren 1988 tot 1995 omvat, verschilde de raad van 
bestuur van KME van die van haar zustermaatschappijen (overweging (53)); pas na de 
herstructurering van de groep in 1995 lijken het operationele beheer en de 
verslaguitbrengingssstructuren van KME te zijn afgestemd op die van EM en TMX 
(overwegingen (54) en (56)). Voorts lijken de gevallen van concurrentie binnen de 
groep en ander bewijsmateriaal, zoals hierboven in overweging (559) is aangehaald, 
erop te wijzen dat vooral KME en TMX de entiteiten waren die met elkaar op de 

  
910 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punt 281.
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markt concurreerden. Deze elementen tezamen brengen de Commissie ertoe KME 
tot 1995 als een afzonderlijke onderneming te beschouwen, los van EM en TMX en 
los van het feit dat zij al in 1990 tot de SMI-groep toetrad. Derhalve kan worden 
geconcludeerd dat voor de periode van 1988 tot 1995 KME alleen aansprakelijk is 
voor haar eigen gedragingen.

(565) Anderzijds moeten EM en TMX, die tot 1995 haar volle dochter was, als één 
economische eenheid en derhalve als één enkele onderneming worden beschouwd die 
tot de herstructurering van de groep van KME dient te worden onderscheiden. 
Afgezien van de 100% zeggenschap van EM over TMX schragen een aantal andere 
elementen de veronderstelling dat de dochteronderneming geen autonome 
handelspolitiek voerde. KME verklaarde zelf dat er Italiaanse managers werden 
opgenomen in de organisatie van TMX op het niveau van de raad van bestuur en dat 
het ondernemingsplan en de commerciële strategieën van TMX sedert 1987 werden 
afgestemd op die van EM (overweging (50)). De handelspolitiek van EM en TMX was 
derhalve onderling verweven en de ondernemingen waren nauw betrokken bij elkaars 
strategisch en organisatorisch beheer. Wanneer de moedermaatschappij en de dochter 
beide hetzelfde product vervaardigen en bovendien aan hetzelfde kartel deelnemen, 
zoals in dit geval, is het moeilijk denkbaar dat elk van hen een autonoom beleid zou 
voeren op de markt voor het betrokken producten onafhankelijk besluiten zou nemen 
in aangelegenheden die uit het oogpunt van de concurrentie gevoelig liggen, zoals 
prijzen en verkoop- en productievolumes. Voor de periode 1989-1995 is EM derhalve 
aansprakelijk voor haar eigen gedragingen en hoofdelijk aansprakelijk voor de 
onrechtmatige gedragingen van haar dochteronderneming TMX.

(566) Voor de periode na de herstructurering van de SMI-groep in 1995, toen KME 
voor 100% de zeggenschap kreeg over het kapitaal van zowel EM als TMX, was het 
management van deze entiteiten nauw met elkaar verweven. De samenstelling van de 
raden van bestuur van deze ondernemingen werd zo gereorganiseerd dat er een 
aanmerkelijke overlapping was tussen de verschillende entiteiten van de groep 
(overweging (54)) en dat het operationele beheer ervan werd gecoördineerd 
(overweging (56)). Bijgevolg moeten, mede gelet op de in overweging (565) 
uiteengezette redenering, KME en haar 100%-dochterondernemingen geacht worden 
in de periode 1995-2001 als een onderneming op de markt te hebben geopereerd. De 
veronderstelde zeggenschap, die gebaseerd is op de 100% deelneming van KME in 
EM en TMX en die verder geschraagd wordt door de aanzienlijke banden tussen het 
management en door de economische realiteit, is niet met voldoende bewijzen 
weerlegd. 

(567) Op basis van het voorgaande moet KME aansprakelijk worden geacht voor haar eigen 
inbreuk vanaf juni 1988 tot 22 maart 2001. Voorts moet KME gezamenlijk en 
hoofdelijk aansprakelijkheid dragen voor de onrechtmatige gedragingen van EM en 
TMX in de periode van 1995 tot 2001, terwijl EM gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk moet worden geacht voor de gedragingen van TMX in de periode 
van 1989 tot 1995.

15.2.5.2.Rechtsopvolging

- Europa Metalli
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(568) Ten aanzien van Europa Metalli zij opgemerkt dat Europa Metalli-LMI S.p.A. (“EM-
LMI”) moet worden aangemeld als de entiteit die in 1989 met de inbreuk begon 
(overweging (236)). EM-LMI bracht haar industriële activiteiten in 1995 onder in haar 
pas opgerichte dochteronderneming Europa Metalli S.p.A (“EM”) en hield vanaf toen 
op te bestaan als juridische entiteit. Als de rechtsopvolger van EM-LMI moet EM 
aansprakelijkheid dragen voor de inbreuk die door haar rechtsvoorganger is begaan.

15.2.6. De aansprakelijkheid van Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, 
Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. en DENO Acquisition 
EURL

(569) Mueller Industries Inc. had de zeggenschap over het volledige vermogen van 
Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd./Mueller Europe Ltd. en Desnoyers 
S.A./Mueller S.A. voor de hele duur van de inbreuk (zie overwegingen (57)–(61)) 
[…]

(570) Aangezien Mueller S.A. insolvabel is verklaard, in liquidatie verkeert en aansprakelijk 
kan worden gesteld voor haar dochterondernemingen, heeft de Commissie besloten 
geen procedure in te leiden tegen Mueller S.A.

(571) Mueller heeft haar zeggenschap over Mueller Europe Ltd. en Mueller S.A. 
bevestigd911 […] tijdens de hele duur van de inbreuk vanaf oktober 1997. In 
november 1999 veranderde Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. haar naam in 
Mueller Europe Ltd. en Desnoyers S.A. in Mueller S.A. De naamsverandering van een 
vennootschap is op zich niet van invloed op haar aansprakelijkheid. Bijgevolg zijn 
Mueller Europe Ltd. en Mueller S.A. verantwoordelijk voor respectievelijk 
Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd. en Desnoyers S.A.

(572) De Commissie is van mening dat uit de feiten blijkt dat Mueller Europe Ltd. 
(voorheen Wednesbury) en Mueller S.A. (voorheen Desnoyers) gezamenlijk 
deelnamen aan de inbreuk. Vaak werden zij vertegenwoordigd door zakelijke leiders 
van een van beide ondernemingen en coördineerden zij hun deelname. Zij waren dus 
noodzakelijkerwijs gedurende de hele periode van de inbreuk op de hoogte van de 
onrechtmatige gedragingen van de ander912. Wanneer de ondernemingen van dezelfde 
groep alle het kartelproduct fabriceren en bovendien aan hetzelfde kartel deelnemen, is 
het moeilijk denkbaar dat elk van hen een eigen autonoom beleid op de markt voor het
betrokken product zou voeren en onafhankelijke beslissingen zou nemen in 
aangelegenheden die uit het oogpunt van de concurrentie gevoelig liggen, zoals prijzen 
en verkoop- en productievolumes. Deze bevinding wordt door Mueller niet betwist.

(573) Deze beschikking moet bijgevolg worden gericht tot Mueller Industries, Inc., WTC 
Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. en 
DENO Acquisition EURL, de houdstermaatschappij van Mueller S.A., die
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk moeten worden geacht voor de onrechtmatige 
activiteiten van Wednesbury Tube & Fittings Company Ltd./Mueller Europe Ltd. en 
Desnoyers S.A./Mueller S.A voor de periode van 21 oktober 1997 tot januari 2001.

  
911 Zie dossier blz. 29554, 29556.
912 Zie b.v. de correspondentie tussen Desnoyers en Wednesbury over het WBMS, dossier blz. 849-984.
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15.2.7. Aansprakelijkheid van Outokumpu OYj en Outokumpu Copper Products OY

(574) In de mededeling van punten van bezwaar oordeelde de Commissie dat Outokumpu 
OYj de zeggenschap had over het volledige kapitaal van OCP voor de hele duur van 
de inbreuk van september 1989 tot maart 2001. Zij ging ervan uit dat Outokumpu OYj 
volledige (100%) en daadwerkelijke zeggenschap had over haar dochtermaatschappij 
en beslissende invloed uitoefende op haar handelspolitiek en zij stelde vast dat deze 
aanname niet werd tegengesproken door deze partij of door enig element in het 
dossier. Bijgevolg werd Outokumpu OYj gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk
geacht voor de onrechtmatige activiteiten van haar 100% dochteronderneming 
Outokumpu Copper Products OY (OCP). 

(575) In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar betwist Outokumpu de 
aansprakelijkheid van Outokumpu OYj. Alleen het management van Outokumpu 
Copper Products was betrokken bij de inbreuk en geen lid van de moedermaatschappij 
Outokumpu. Bovendien was Outokumpu Copper Products Oy in december 1988 al 
volledig in bedrijf. Dit is voor het begin van de periode die door de Commissievoor 
deze procedure in aanmerking wordt genomen913. 

(576) Het vermoeden van aansprakelijkheid in het geval van een 100%-dochteronderneming 
kan worden weerlegd door aan te tonen dat de dochteronderneming zelfstandig haar 
gedragslijn op de markt kon uitzetten, hetgeen impliceert dat de moedermaatschappij 
geen daadwerkelijke zeggenschap over het handelsbeleid van de dochteronderneming 
uitoefende.914 Dit houdt niet noodzakelijkerwijs in dat de dochteronderneming ook 
specifiek over die zelfstandigheid beschikt met betrekking tot de inbreuk. Derhalve is 
het niet noodzakelijk aan te tonen dat de moederonderneming rechtstreeks heeft 
deelgenomen aan de kartelbijeenkomsten of aan andere ongeoorloofde contacten met 
concurrenten.

(577) Hoewel de Commissie haar mededeling van punten van bezwaar heeft beperkt tot de 
periode vanaf september 1989, stelt zij vast dat Outokumpu verklaard heeft dat de 
inbreuk, weliswaar in minder georganiseerde vorm, reeds in 1987 een aanvang had 
genomen. In dit verband is het van belang dat Outokumpu Copper Products Oy 
in 1988 werd geregistreerd als rechtspersoon (zie overweging (62)). Outokumpu Oyj 
bezat 100% van de aandelen van OCP sinds deze een afzonderlijke juridische entiteit 
werd. De oprichting van OCP geschiedde in 1988, één jaar na de door Outokumpu 
genoemde begindatum van haar inbreuk. De moedermaatschappij was derhalve in de 
beginperiode verantwoordelijk voor de divisie koperen buizen en bijgevolg 
rechtstreeks betrokken bij de inbreuk. De onrechtmatige gedraging kan duidelijk 
worden teruggevoerd op de moederonderneming, ook al was er geen personeel van 
Outokumpu boven het niveau van Outokumpu Copper Products als divisie of als 
onderneming betrokken bij deze gang van zaken, en ook al was de hoogste 
vertegenwoordiger die in deze zaak aan één van de bijeenkomsten deelnam, gesitueerd 
op het niveau van de directeuren van Outokumpu Copper Products.

(578) Voor de inbreukperiode volgende op de oprichting van OCP 
op 30 december 1988 (van september 1989 tot 22 maart 2001) neemt de Commissie 

  
913 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 51, 52 en 75-79.
914 Zie arrest ICI/Commissie, punt 134.
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aan dat Outokumpu OYj de feitelijke zeggenschap had over het handelsbeleid van haar 
volle dochteronderneming. Het dossier van de Commissie bevat geen aanwijzingen 
voor een werkelijke zakelijke autonomie van OCP, en Outokumpu heeft ook niet 
voldoende bewijzen kunnen overleggen om deze aanname te weerleggen. Bijgevolg 
moeten Outokumpu Oyj en OCP in het kader van deze beschikking als één enkele 
onderneming worden beschouwd. Bovendien bevat het dossier van de Commissie 
brieven waaruit blijkt dat de bestuursvoorzitter van Outokumpu OYj 
in 1993 vergaderingen en contacten had met de vice-voorzitter van Europa Metalli om 
de situatie op de markt voor halfproducten van koper en koperlegeringen te 
bespreken.915 Bovendien stelde hij voor dat het management van OCP en Europa 
Metalli elkaar zou ontmoeten.916 Bijgevolg heeft de Commissie geldige redenen om 
aan te nemen dat de topmanagers van Outokumpu Oyj betrokken waren bij de 
handelspolitiek van dochteronderneming OCP.

(579) Derhalve moet Outokumpu OYj, tezamen met Outokumpu Copper Products OY 
(OCP) gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden geacht voor de onrechtmatige 
activiteiten van laatstgenoemde in de periode van september 1989 tot 22 maart 2001. 

16. ADRESSATEN VAN DEZE BESCHIKKING

(580) Op grond van de in deze beschikking beschreven feiten en rekening houdend met de in 
deel 15 vastgestelde aansprakelijkheden en rechtsopvolgingen worden de volgende 
ondernemingen geacht in de genoemde perioden rechtstreeks te hebben deelgenomen 
aan de in deze beschikking vastgestelde inbreuk: Boliden AB, Boliden Fabrication AB 
en Boliden Cuivre & Zinc S.A.; Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. en Austria 
Buntmetall AG; Halcor S.A.; HME Nederland BV; IMI plc, IMI Kynoch Ltd. en IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.; KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA, Europa Metalli 
SpA; Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company Inc. en DENO Acquisition EURL; Outokumpu Oyj en 
Outokumpu Copper Products OY; en Wieland Werke AG (zie voor nadere 
bijzonderheden overweging (597)). 

(581) EM en TMX worden geacht één enkele onderneming te hebben gevormd in de periode 
van 1989 tot 1995 (zie overweging (565)) en zijn gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk voor de inbreuk in die periode. EM is ook aansprakelijk voor de 
gedragingen van haar rechtsvoorganger, EM-LMI, vanaf het begin van de inbreuk in 
september 1989 totdat zij de rechtsopvolger werd van laatstgenoemde (overweging 
(568)).

(582) De Commissie is van oordeel dat KME, EM en TMX sedert 1995 één enkele 
onderneming hebben gevormd (overweging (566)) die gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de inbreuk gedurende de periode 1995-2001 (zie voor nadere 
bijzonderheden overweging (597)).

  
915 Zie dossier blz. 10831.
916 Zie dossier blz. 10830.
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G. DUUR VAN DE INBREUK

17. BEGIN- EN EINDDATA DIE VOOR DEZE PROCEDURE IN AANMERKING WORDEN

GENOMEN

(583) Aangezien de precieze datum waarop de collusie tussen de adressaten begon, niet 
langer met zekerheid kan worden vastgesteld, beperkt de Commissie in deze zaak de 
toetsing aan de mededingingsregels en de eventuele oplegging van boetes tot de 
periode van 3 juni 1988 respectievelijk 29 september 1989, aangezien dit de data zijn 
van de eerste met bewijzen gestaafde bijeenkomst tussen de twee SANCO-
producenten KM(E) en BCZ enerzijds (zie overwegingen (163), (164)) en tussen de 
Europese producenten anderzijds (zie overwegingen (236) tot (241)). Sommige 
ondernemingen namen pas vanaf 21 oktober 1997 (zie overweging (306) en (592)) 
of 27/28/29 augustus 1998 deel (zie overwegingen (325), (326) en (592)). Geen van de 
partijen heeft deze begindata betwist, alhoewel sommige partijen aanvoerden dat er 
onderbrekingen waren (zie overwegingen (463)-(497)).

(584) Als einddatum houdt de Commissie 22 maart 2001 als relevante datum aan (de datum 
van de inspecties door de Commissie), behalve voor Mueller, die haar deelname in 
januari 2001 beëindigde en voor Halco, die de deelneming in september 1999 staakte.

(585) Europa Metalli nam regelmatig deel aan de Europese kartelbijeenkomsten van de 
producenten van koperen leidingbuizen en maakte deel uit van de SANCO-club, 
hetgeen impliceert dat zij ook betrokken was bij dit deel van de veelvormige inbreuk 
(overwegingen (236)-(245)). De Commissie stelt vast dat de entiteit aanvankelijk, tot 
aan de reorganisatie ervan, deelnam aan de vergaderingen als de rechtspersoon 
"Europa Metalli-LMI S.p.A", die haar productie van koperen leidingbuizen 
in 1995 onderbracht in haar pas opgerichte dochteronderneming Europa Metalli S.p.A 
en vanaf toen ophield als juridische entiteit te bestaan. Omdat Europa Metalli-LMI 
S.p.A ophield te bestaan en Europa Metalli S.p.A haar divisie koperen leidingbuizen 
voortzette, wordt de overdracht van de leidingbuizenactiviteiten louter beschouwd als 
een bedrijfsreorganisatie en rechtsopvolging binnen dezelfde onderneming. Een 
dergelijke reorganisatie is niet van invloed op de duur van de inbreuk. 

(586) Het feit dat TMX en tot op zekere hoogte ook Europa Metalli zelf niet altijd 
deelnamen aan de vergaderingen, is niet relevant voor de vaststelling van hun 
betrokkenheid bij het kartel, aangezien EM en/of KM(E) TMX en/of EM 
vertegenwoordigden en volumes overeenkwamen die de gehele groep betroffen. 
Bovendien reikte de invloed van het kartel op de gedragingen van TMX en Europa 
Metalli verder dan hun individuele deelname. Beide ondernemingen namen ook deel 
aan de SANCO-club. Hun deelname aan de afspraken wordt niet betwist. 

(587) De Commissie heeft aangetoond dat BCZ, hoewel zij gedurende bepaalde perioden 
afzag van het bijwonen van de kartelbijeenkomsten, verder deelnam aan de 
ongeoorloofde informatie-uitwisselingen tussen de SANCO-producenten (zie 
overwegingen (492)-(494)).
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(588) Met betrekking tot Mueller en haar Europese dochterondernemingen blijkt uit de in 
deel 5 beschreven feiten dat Mueller van 21 oktober 1997 tot januari 2001 bij het 
kartel betrokken was, hoewel zij vanaf 10 december 1998 niet langer deelnam aan de 
EDWR-vergaderingen (zie overweging (344)) en vanaf 10 december 1999 afzag van 
deelname aan het WBMS-systeem voor informatie-uitwisseling (zie 
overweging (306)-(308)). De Commissie stelt vast, dat Mueller tot 
januari 2001 bepaalde afspraken met concurrenten die aan de Europese regelingen 
deelnamen, voortzette. Mueller blijkt haar deelname aan het kartel dus pas volledig te 
hebben beëindigd toen zij in januari 2001 met de Commissie begon samen te 
werken.(zie overweging (422)).

(589) De deelname van BMA en HME begon op 27 en/of 28 en/of 29 augustus 1998 en 
eindigde op 22 maart 2001 (zie overweging (325) en, wat het einde van de inbreuk 
betreft, zie overweging (590)). Halcors deelname begon op 27 en/of 28
en/of 29 augustus 1998 (overweging (325)) en eindigde in september 1999 (voor de 
redenen inzake het einde van de inbreuk, zie overweging (496)).

(590) De Commissie stelt vast dat, voor zover bekend, de laatste kartelvergadering 
plaatsvond op 14 maart 2001 (overweging (427)), wat wordt bevestigd door de 
partijen. De datum die voor het einde van de inbreuk in aanmerking moet worden 
genomen, hangt evenwel af van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en niet 
zozeer van de datum van de laatste kartelvergadering. Er waren nog verdere 
vergaderingen gepland voor de periode na de datum van de inspecties door de 
Commissie (zie overwegingen (428)-(430)). Dit feit staaft de conclusie dat de 
tenuitvoerlegging van de kartelovereenkomsten ten minste voortduurde 
tot 22 maart 2001, toen de Commissie haar inspecties uitvoerde overeenkomstig 
artikel 14, lid 3, van Verordening nr. 17.

18. TOEPASSELIJKHEID VAN VERJARINGSTERMIJNEN

(591) Overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2988/74 van de Raad 
van 26 november 1974 inzake de verjaring van het recht van vervolging en van 
tenuitvoerlegging op het gebied van het vervoers- en mededingingsrecht van de 
Europese Economische Gemeenschap917 geldt ten aanzien van de bevoegdheid van de 
Commissie om geldboeten of sancties op te leggen wegens inbreuken op het materiële 
mededingingsrecht een verjaringstermijn van vijf jaar. Bij voortdurende inbreuken 
vangt de verjaring echter eerst aan op de dag waarop de inbreuk is beëindigd918. De 
verjaring van het recht van vervolging wordt gestuit door iedere handeling die door de 
Commissie tot onderzoek of vervolging van de inbreuk wordt verricht en na iedere 
stuiting vangt de verjaring opnieuw aan919.

(592) In deze zaak begon het onderzoek van de Commissie op 22 maart met de 
onaangekondigde verificaties overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening nr. 17. 
Voor inbreuken die voor 22 maart 1996 werden beëindigd kunnen bijgevolg geen 
geldboeten worden opgelegd. De Commissie is van mening dat deze verjaringstermijn 

  
917 PB L 319 van 29.11.1974, blz. 1.Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) no 1/2003.
918 Artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2988/74.
919 Artikel 2, leden 1 en 3, van Verordening (EEG) nr. 2988/74.
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voor Buntmetall, HME, Halcor, Desnoyers en Wednesbury geldt, wat hun 
betrokkenheid bij de op Europese schaal gepleegde inbreuk tot 1994 betreft. In de 
eerste plaats beschikt de Commissie over onvoldoende bewijzen om aan te tonen dat 
hun deelname werd voortgezet gedurende 1995, 1996 en 1997 tot oktober 1997
respectievelijk augustus 1998. In de tweede plaats zijn er hoofdzakelijk incidentele 
bewijzen voor hun deelname vóór 1994. Met betrekking tot Boliden, IMI, de KME-
groep, Outokumpu en Wieland is in deel 11.3 aangetoond dat het hier om een enkele 
inbreuk gaat en dat er derhalve geen verjaringstermijn geldt.

19. PERIODEN WAARIN HET KARTEL MINDER ACTIEF WAS

(593) Boliden, IMI, KME, Wieland, en OTK hebben aangevoerd dat de Commissie in deze 
zaak de duur dient te verminderen met de perioden waarin het kartel beduidend minder 
of in het geheel niet actief was. 

(594) Zoals hiervoor in (445) is opgemerkt, benadrukt de Commissie dat, hoewel een kartel 
een gezamenlijke onderneming is, elke deelnemer aan de overeenkomst een eigen 
specifieke rol kan spelen. Er kan sprake zijn van interne conflicten, rivaliteit of zelfs 
misleiding, maar dit houdt niet in dat de overeenkomst geen voortgezette 
overeenkomst/onderling afgestemde feitelijke gedraging vertegenwoordigt voor de 
toepassing van artikel 81, lid 1, van het Verdrag, wanneer sprake is van één 
gemeenschappelijke en doorlopende doelstelling, zoals in deze zaak. Een onderneming 
kan aansprakelijk worden gesteld voor een kartel als geheel, zelfs wanneer zij alleen 
rechtstreeks heeft deelgenomen aan een of meer bestanddelen ervan, indien zij wist of 
noodzakelijkerwijze moest weten dat de heimelijke verstandhouding waaraan zij 
deelnam, deel uitmaakte van een algemeen plan dat alle bestanddelen van het 
betrokken kartel dekte. In een dergelijk geval kan het feit dat de betrokken 
onderneming niet rechtstreeks aan alle bestanddelen van het gehele kartel heeft 
deelgenomen, haar niet disculperen van de aansprakelijkheid voor de inbreuk op 
artikel 81, lid 1, van het Verdrag920.

(595) Met betrekking tot de perioden van 1990 tot december 1992 en van juli 1994 tot 
juli 1997, waarvoor de partijen om een vermindering van de duur hebben gevraagd 
omdat het kartel toen minder actief was, volstaat het te verwijzen naar de uitleg die 
wordt gegeven in de overwegingen (463)-(491), waar de Commissie uiteenzet dat het 
kartel zijn activiteiten nooit geheel had onderbroken. De ononderbroken deelname van 
Boliden wordt in de overwegingen (492)-(494) besproken. Hieronder wordt nagegaan 
welk bedrag passend is voor de verhoging voor elk jaar dat de inbreuk voortduurt 
(zie deel 20.3.6).

(596) Het argument van de partijen dat de duur van inbreuk dient te worden verkort, wordt 
derhalve van de hand gewezen.

(597) Op grond van het voorgaande is de Commissie van mening dat de volgende
ondernemingen aansprakelijk dienen te worden gesteld voor hun respectieve 
inbreuken en de adressaten dienen te zijn van deze beschikking voor de volgende 
perioden: 

  
920 Zaak T-334/94, Sarrió/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-1439, punten 168 en 169.
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- Boliden AB, Boliden Fabrication AB en Boliden Cuivre & Zinc S.A., die 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de periode 
van 3 juni 1988 tot 22 maart 2001 (twaalf jaar en negen maanden);

- Austria Buntmetall AG en Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H, die gezamenlijk 
en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de periode van 27/28/29 augustus 1998
tot 8 juli 1999 en met Wieland Werke AG gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de periode van 9 juli 1999 tot 22 maart 2001 (in totaal 
twee jaar en zes maanden);

- Halcor S.A. die afzonderlijk aansprakelijk is voor de periode 
van 27/28/29 augustus 1998 tot die begin september 1999 (één jaar);

- HME Nederland BV die afzonderlijk aansprakelijk is voor de periode 
van 27/28/29 augustus 1998 tot 22 maart 2001 (twee jaar en zes maanden);

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd. en IMI Yorkshire Copper Tube Ltd., die gezamenlijk 
en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de periode van 29 september 1989
tot 22 maart 2001 (elf jaar en vijf maanden); 

- KM Europa Metal AG die afzonderlijk aansprakelijk is voor de periode 
van 3 juni 1988 tot 22 maart 2001 (in totaal twaalf jaar en negen maanden) en 
met Tréfimétaux SA en Europa Metalli SpA gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de periode van 20 juni 1995 tot 2001;

- Europa Metalli SpA en Tréfimétaux SA, die gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de periode van 29 september 1989 tot 19 juni 1995 en 
met KM Europa Metal AG gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn 
van 20 juni 1995 tot 2001 (elf jaar en vijf maanden); van 1989 tot 1995 is 
Europa Metalli SpA aansprakelijk als de rechtsopvolger van EM-LMI;

- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., 
DENO Holding Company, Inc. en DENO Acquisition EURL, die gezamenlijk 
en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de periode van 21 oktober 1997
tot 8 januari 2001 (drie jaar en twee maanden);

- Outokumpu Oyj en Outokumpu Copper Products OY, die gezamenlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de periode van 29 september 1989
tot 22 maart 2001 (elf jaar en vijf maanden);

- Wieland Werke AG, die afzonderlijk aansprakelijk is 
van 29 september 1989 tot 22 maart 2001 (elf jaar en vijf maanden), en die met 
Austria Buntmetall AG en Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H gezamenlijk en 
hoofdelijk aansprakelijk is voor de periode van 9 juli 1999 tot 22 maart 2001.
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20. SANCTIES

20.1. Artikel 7 van Verordening nr. 1/2003

(598) Wanneer de Commissie een inbreuk op artikel 81, lid 1, van het Verdrag of artikel 53, 
lid 1, van de EER-Overeenkomst vaststelt, kan zij de betrokken ondernemingen 
gelasten een einde aan de vastgestelde inbreuk te maken overeenkomstig artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003.

(599) Hoewel de betrokken ondernemingen de Commissie hebben meegedeeld dat zij 
meteen na de inspecties de nodige stappen hebben genomen om ervoor te zorgen dat 
hun vertegenwoordigers niet langer deelnemen aan mededingingbeperkende 
bijeenkomsten en andere heimelijke contacten, dient er met absolute zekerheid te 
worden vastgesteld dat de inbreuk is beëindigd. Het is derhalve volstrekt noodzakelijk 
dat de Commissie verlangt dat de ondernemingen tot welke deze beschikking gericht 
is, een einde maken aan de inbreuk (voorzover zij dat niet reeds hebben gedaan) en 
bijgevolg afzien van alle overeenkomsten, onderling afgestemde feitelijke gedragingen 
of besluiten van ondernemersverenigingen die hetzelfde of een vergelijkbaar doel of 
gevolg kunnen hebben.

(600) Het verbod dient niet alleen van toepassing te zijn op geheime bijeenkomsten en 
multilaterale of bilaterale contacten maar ook op de activiteiten van de ondernemingen 
voor zover deze met name gepaard gaan met de verspreiding van geïndividualiseerde
verkoopstatistieken.

20.2. Artikel 23, lid 2, van Verordening nr. 1/2003

(601) Op grond van artikel 23, lid 2, van Verordening nr. 1/2003 kan de Commissie bij 
beschikking geldboeten opleggen aan ondernemingen en ondernemersverenigingen 
wanneer zij opzettelijk of uit onachtzaamheid inbreuk maken op artikel 81 van het 
Verdrag. Op grond van artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17921 dat ten tijde van de 
inbreuk toepasselijk was, kan de boete voor elk van de ondernemingen die aan de 
inbreuk deelneemt, niet meer bedragen dan 10% van de totale omzet die in het 
voorafgaande boekjaar is behaald. Dezelfde beperking volgt uit artikel 23, lid 2, van 
Verordening (EG) nr.1/2003.

(602) Overeenkomstig zowel artikel 15, lid 2 , van verordening nr.17 als artikel 23, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 1/2003 moet de Commissie bij de vaststelling van de 
geldboete rekening houden met alle relevante omstandigheden, en in het bijzonder met 
de ernst en de duur van de inbreuk, naar welke twee criteria in deze verordeningen 
uitdrukkelijk wordt verwezen. Bij de oplegging van de boete moet rekening worden 
gehouden met verzwarende of verzachtende omstandigheden. 

  
921 Op ground van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994

houndende bepaalde wijzen van toepassing van de overenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte "zijn de communautaire bepalingen die uitvoering geven aan de beginselen vervat in de 
artikle 85 en 86 [thans artikelen 81 en 82] van het EG-Verdrag […] op overeenkomstige wijze van 
toepassing" (PB L 305, van 30.11.1994, blz. 6.
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(603) In deze zaak vormde het kartel een opzettelijke inbreuk op artikel 81, lid 1, van het 
Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst. In het volle besef van het 
onrechtmatige karakter van hun optreden hebben de leidende producenten van koperen 
leidingbuizen samengespannen om een heimelijk en geïnstitutionaliseerd systeem op 
te zetten om de concurrentie te beperken in een belangrijke tak van de industrie. Het 
opzettelijke karakter van de inbreuk blijkt onder andere uit het gemeenschappelijke 
doel dat de partijen te kennen hebben gegeven om gezamenlijk de zeggenschap te 
verkrijgen over de Europese markt voor koperen leidingbuizen, en blijkt voorts uit het 
juridische advies dat zij van hun eigen advocaten verkregen (zie bijvoorbeeld 
overweging (294)), en de voorzorgsmaatregelen die zij namen om hun kartel te 
verheimelijken (zie de verwijzingen in de overwegingen (449) en (450)). Gedurende 
bepaalde tijd nam Outokumpu niet deel aan de topontmoetingen wegens bezorgdheid 
over de rechtmatigheid van de bijeenkomsten op grond van het mededingingsrecht (zie 
overwegingen (322) en (329)).

20.3. Het basisbedrag van de geldboeten

(604) Het basisbedrag wordt bepaald in overeenstemming met de ernst en duur van de 
inbreuk.

20.3.1. Ernst

(605) Bij het bepalen van de ernst van de inbreuk houdt de Commissie rekening met de aard, 
de feitelijke invloed op de markt, voor zover meetbaar, en de omvang van de 
desbetreffende geografische markt.

20.3.1.1 Aard van de inbreuk

(606) De inbreuk bestond in de onderahvige zaak hoofdzakelijk uit het verdelen van de 
markt en het vaststellen van prijzen, praktijken die alleen al vanwege hun aard tot de 
ernstigste beperkingen van de mededinging behoren. De Commissie is derhalve van 
mening dat deze inbreuk door haar aard een zeer ernstige inbreuk op artikel 81, lid 1, 
van het Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst vormt. 

(607) Wieland voert aan dat heimelijkheid geheel eigen is aan kartels en dat "schade aan het 
algemeen belang" daarvan het gevolg is; bijgevolg was dit een motief voor de 
wetgever bij de opstelling van artikel 81 van het Verdrag en is dit al in aanmerking 
genomen iin de wettelijke regeling de vaststelling van geldboeten. Bijgevolg kan dit 
aspect geen tweede keer worden aangevoerd als argument voor de bijzondere ernst van 
een inbreuk.922

(608) De Commissie wijst erop, dat het bestaan van de inbreuk, zoals gedefinieerd in 
artikel 81, lid 1, van het Verdrag, losstaat van de aard en de ernst ervan. Niet iedere 
inbreuk op dit artikel is een kartel, en niet iedere inbreuk kan worden aangemerkt als 
een zeer ernstige inbreuk. De aard van een inbreuk is vooral van belang bij de 
vaststelling van de geldboeten (zie overweging (605)). Bij de boetes dient de 
Commissie ook de invloed van een inbreuk in aanmerking te nemen. De Commissie 
beschouwt geheime, hardcore kartels vanwege hun aard als één van de ernstigste 

  
922 Zie de van het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 91-97.
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schendingen van het mededingingsrecht. In deze beschikking impliceert het feit dat de 
partijen deelnamen aan een kartel, dat zij inbreuk op artikel 81, lid 1, van het Verdrag 
hebben gemaakt. De heimelijkheid van het kartel en de schade voor de afnemers wordt 
gebruikt om de ernst van de inbreuk te beoordelen (de aard en de invloed ervan op de 
markt).

20.3.1.2. De feitelijke invloed van de inbreuk 

(609) In hun eerdere correspondentie en hun respectieve antwoorden op de mededeling van 
de punten van bezwaar hebben Boliden, Halcor, IMI, Outokumpu, KME en Wieland 
(en BMA) verscheidene argumenten aangevoerd om aan te tonen dat het kartel om 
verschillende redenen, zoals overcapaciteit, afnemersmacht, moeilijke economische 
omstandigheden en de flexibele uitvoering van de overeenkomsten, geen of slechts een 
beperkte invloed had op de markt.

De argumenten van partijen923

(610) KME is van mening dat de schade voor de afnemers beperkt was. Volgens haar was 
het uiteindelijke resultaat, althans voor gewone koperen buizen, "goeddeels alsof er 
geen kartel had bestaan"924.

(611) KME stelt dat zij weinig tot geen voordeel heeft behaald uit de afspraken.925 Zij voert 
aan dat in de memo van Wieland van 10 juni 1998 niet is aangegeven wat de redenen 
waren voor de extra winsten, te weten een verbeterde marktsituatie en/of de DWR-
vergaderingen. De medewerker die de memo had opgesteld, sprak over het algemeen 
van een verbeterde winstsituatie op de markt. HME, die destijds niet aan de DWR-
vergaderingen deelnam, boekte eveneens extra winsten van ongeveer 11 miljoen 
DEM.926 KME betwist de getuigenverklaringen met betrekking tot de extra winsten.927

KME merkt op dat in juni 1988 de Duitse verwerkingsmarge [….] EUR/kg bedroeg. 
In juni 1995 was de verwerkingsmarge met […]% gestegen tot […] EUR/kg. 
Tegelijkertijd waren de kosten van het levensonderhoud in Duitsland met meer 
dan 20% gestegen (bijvoorbeeld door inflatie)928. KME voert aan, dat het heel moeilijk 
is om de onrechtmatige winsten objectief te schatten, aangezien de stijgingen door een 
aantal factoren kunnen worden beïnvloed, zoals de inflatie, stijgingen van de 
grondstofprijzen of de arbeidskosten. Om een schatting te maken is derhalve een 
diepgaande economische analyse nodig929.

(612) Met betrekking tot die geringe invloed op de prijzen legde KME een rapport over van 
een groep deskundigen op economisch gebied van NERA Economic Consulting met
de titel: " An Analysis of the Impact of Industry Information Exchanges on Copper 
Tube Prices in Europe, Plumbing Tubes" (het "KME-NERA-rapport"). In dit rapport, 
dat op verzoek van KME is opgesteld, wordt nagegaan of en in hoeverre de prijzen die 

  
923 Sommige partijen hebben de navolgende argumenten aangevoerd als verzachtende omstandigheid, maar 

om analytische redenen worden deze hier behandeld.
924 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 190-289.
925 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 458-461.
926 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 462-465.
927 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 466-471.
928 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punt 471.
929 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 472-474.
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door KME en haar dochterondernemingen worden berekend, zijn gestegen naar 
aanleiding van de besprekingen in de jaren negentig. Dit onderzoek is gebaseerd op 
een gegevensverzameling die is samengesteld aan de hand van alle beschikbare 
facturen van KME en alle door KME verstrekte afnemerinformatie met betrekking tot 
orders en de aan elke afnemer geleverde hoeveelheden tussen 1990 en 2002. De 
voornaamste bevindingen van het NERA-rapport waren de volgende: "De contacten 
tussen de producenten van koperen buizen waren niet van invloed op de uiteindelijke 
volle prijs die door Europa Metalli en Tréfimétaux voor elk van hun producten aan 
hun afnemers werd aangerekend. De contacten die KME AG onderhield over gewone 
koperen buizen waren niet van invloed op de prijzen die aan de afnemers van gewone 
koperen buizen werden berekend. De prijzen die door KME AG werden aangerekend 
voor WICU- en Cuprotherm-buizen stegen naar aanleiding van hun contacten met 
concurrenten." Volgens KME blijkt uit het rapport dat de prijzen slechts in beperkte 
mate werden beïnvloed en dan alleen voor WICU- en Cuprotherm-buizen. Aangezien 
de "feitelijke invloed" één van de drie sleutelelementen is voor de beoordeling van de 
ernst, dient het ontbreken van economische gevolgen in aanmerking te worden 
genomen.930 KME benadrukt dat de door de deelnemers toegezonden stukken, met 
name die van KME, Outokumpu en Halcor, bevestigen dat de regelingen weinig 
invloed hadden.931 En ten slotte blijkt uit een vergelijking van de verwerkingsmarges 
in de VS en Europa dat de Europese prijzen aanzienlijk lager zijn932.

(613) Outokumpu heeft een memorandum overgelegd met de titel "Economic context of the 
European copper tubes industry" om het geringe efffect van het kartel op de markt aan 
te tonen933. Outokumpu verklaarde dat de regelingen een zeer beperkt effect hadden op 
de markt. De samenwerking betrof niet alle producenten en was niet constant, zij was 
vrij los, slechts periodiek en de voorgenomen doelstellingen werden in de praktijk niet 
bereikt934. De samenwerking betrof alleen de verwerkingsmarge935.

(614) Outokumpu verklaarde dat sedert het begin van de jaren negentig haar 
verwerkingsprijzen ongelijkmatig en vergelijkbaar met de algemene economische 
ontwikkeling waren geëvalueerd936. Outokumpu concludeert dat de samenwerking de 
prijzen niet heeft beïnvloed en dat er juist vele factoren waren waardoor de prijzen 
zich onafhankelijk ontwikkelden937. De aanhoudende overcapaciteit en de concurrentie 
hebben slechts incidenteel, zoniet nooit, een op kosten gebaseerde prijsstelling 
mogelijk gemaakt. De prijszetting was meestal concurrentiegestuurd. De afnemers 
oefenden kopersmacht uit938. Volgens Outokumpu stegen de prijzen als gevolg van de 
Duitse hereniging (1990-1993). Van 1993-1997 stabiliseerde de situatie zich. De 
goede prijsniveaus trokken meer productiecapaciteit aan, wat tot een te groot aanbod 
leidde. Het gevolg was, dat de prijzen inzakten. Van 1999-2000 leidde de uitzonderlijk 

  
930 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 190-201.
931 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003 punten 202-204.
932 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003 punten 204-207.
933 Zie dossier blz. 23716-23754.
934 Zie dossier blz. 17624.
935 Zie dossier blz. 17625.
936 Zie dossier blz. 17625.
937 Zie dossier blz. 17625.
938 Zie dossier blz. 17625.
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hoge vraag naar industriële buizen naar een verschuiving van capaciteit van sanitaire 
naar industriële buizen. Het tekortschietende aanbod dreef de prijzen op.

(615) Wieland ontkent op haar beurt niet dat het kartel bepaalde effecten had maar voert aan 
dat deze vrij gering waren en fluctueerden. De onderneming betoogt dat gedurende 
bepaalde perioden de prijzen zelfs concurrerend waren door de opschorting van de 
afspraken.

(616) Tot staving van deze bewering heeft Wieland cijfers overgelegd betreffende de 
evolutie van haar verwerkingsmarge (niet gedefleerd) en wees erop dat de gedefleerde 
verwerkingsmarge in 2000 70% van de waarde van 1989 bedroeg. Wieland 
concludeert dat er geen verband bestond tussen de inbreuk en de prijsstijging939.

(617) Wieland voert voorts aan dat de streefprijzen op zijn hoogst net boven de 
hypothetische concurrerende prijzen werden vastgesteld. Wieland beweert ook, 
evenals KME, dat de Commissie bij de bepaling van de zwaarte van de inbreuk in 
aanmerking dient te nemen dat de deelnemers geen economisch voordeel ontleenden 
aan het kartel.

(618) Wieland voert aan, dat de volgende factoren ertoe leidden dat de inbreuk van geringe 
invloed was op de markt voor koperen leidingbuizen: kopersmacht (zie 
overweging 171), de beperking van de overeenkomsten tot bepaalde afnemers, de 
overcapaciteit bij de producenten, een aanhoudend moeilijke marktsituatie en het feit 
dat de regelingen alleen voor een deel van de markt golden940. Verder kunnen nog de
in de navolgende overwegingen uiteengezette redenen worden aangevoerd.

(619) Om te beginnen voert Wieland aan, dat de uitgewisselde informatie openbaar
toegankelijk was. Bijgevolg kon de uitwisseling van informatie niet tot 
concurrentievervalsing leiden941.

(620) In de tweede plaats was het kartel volgens Wieland van defensieve aard. Het 
voornaamste doel van de regelingen was niet de verhoging van de prijzen, maar het 
voorkomen van prijserosie942. Incidentele discussies over streefprijzen kunnen een 
andere inschatting niet rechtvaardigen. De prijzen werden altijd aan de 
marktomstandigheden aangepast door bijkomende kortingen te verlenen943. De 
besprekingen hadden alleen betrekking op de harmonisering, en niet de verhoging van 
de prijzen944. De marktleider paste de prijzen aan de marktomstandigheden aan door 
deze te verhogen of te verlagen945. Ondanks de regelingen was de bedrijfstak niet 
winstgevend geweest, wat blijkt uit de faillissementen en overnames in de periode 
van 1988 tot 2002946.

  
939 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 45 en 46.
940 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 47.
941 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 48 en 49.
942 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 50.
943 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 51.
944 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003 punt 52.
945 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 52.
946 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003 , punt 53.
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(621) In de derde plaats betoogt Wieland dan de prijsconcurrentie van niet-Europese 
producenten van koperen leidingbuizen, niet-karteldeelnemers alsook van 
karteldeelnemers tot een natuurlijke prijsbeheersing leidde947. Het marktaandeel van 
de karteldeelnemers was te klein om de markt te beheersen. Wieland is van oordeel dat 
volgens een memo van 11. december 1998 er aanzienlijke concurrentiedruk werd 
uitgeoefend door Halcor, HME, Boliden en BMA, die een gezamenlijk marktaandeel 
hadden van ~ 22,2% (en niet van 20,8% zoals aanvankelijk door Wieland werd 
geschat)948. De partijen waren dus marktaandelen kwijtgeraakt949 en moesten het hoofd 
bieden aan de concurrentie van andere materialen950.

(622) In de vierde plaats betoogt Wieland dat de regelingen niet werden uitgevoerd. De 
verstrekte informatie was onjuist; de regelingen waren ondoeltreffend en werden niet 
uitgevoerd951. Forse prijsschommelingen en dalingen tot 30% geven aan dat het kartel 
niet werkte952. Er bestond geen doeltreffend controlesysteem953. Controle werd alleen 
uitgeoefend op basis van de door de partijen verstrekte cijfers954. Voor sommige 
perioden en landen werd de controle evenwel vergemakkelijkt door de 
exportstatistieken955. De overeengekomen kortingen werden niet in acht genomen956.
De concurrenten lichtten op verschillende manieren de hand met de afspraken, wat tot 
een erosie van de prijzen leidde957.

(623) Halcor voert aan dat haar deelname op geen enkele wijze van invloed was op haar 
gedrag op de markt.958 Halcor verzoekt de Commissie om aan te tonen dat in deze 
zaak haar gedrag, zoals dit blijkt uit het bewijsmateriaal, neerkwam op een inbreuk op 
artikel 81, lid 1, van het Verdrag, een en ander in het licht van de druk die op Halcor 
werd uitgeoefend om de bijeenkomsten bij te wonen, haar onbeduidende rol in de 
collusieregeling, het feit dat zij geen van de overeenkomsten heeft uitgevoerd, het 
eenrichtingsverkeer bij de volumetoewijzing die alleen in het voordeel van de groep 
van vijf werkte, en het ontbreken van enig tastbaar effect op de markt.

(624) IMI verstrekte de Commissie een studie over de "Conditions in the Copper plumbing 
tube industry 1987-2001". Hierin wordt geconcludeerd dat de sector veel kenmerken 
heeft van een volgroeide goederenmarkt en dat er in de periode 1990-2001
voortdurend een aanzienlijke overcapaciteit bestond. Dit leidde tot een vermindering 
van de brutomarges (en de verwerkingsmarges) op de grote markt van het Verenigd 
Konikrijk en de Duitse markt in die periode. Ook al verbeterden de marges van YCT 
in de periode 1992-1996, dit was te danken aan uitzonderlijke omstandigheden (een 
explosieve stijging van de vraag op de Duitse markt, een bijzondere gunstige 
wisselkoers voor de producenten van het Verenigd Koninkrijk, een expansie van de 

  
947 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 54-60 en 62-66.
948 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003 punt 63. Zie dossier blz. 23002.
949 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003 punt 67.
950 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003 de punten 68 en 69.
951 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003 punt 70.
952 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003 punt 71.
953 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 72.
954 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 73.
955 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 74-76.
956 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 77 en 78.
957 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 79-84.
958 Zie het antwoord van Halcor van 7 november 2003, punten 5.1-5.7.
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markt voor andere koperen buizen dan leidingbuizen, waardoor capaciteit werd 
onttrokken aan de sector leidingbuizen). In de studie wordt ook geconcludeerd dat het 
aandeel van de nationale producenten op hun binnenlandse markt gedaald is ten gunste 
van de andere Europese producenten. Niettemin blijven de nationale producenten over 
het algemeen de marktleiders op hun binnenlandse markt. De studie verwijst naar 
rapporten van onafhankelijke marktwaarnemers die tussen 1993 en 2000 werden 
gepubliceerd en waarin sprake is van hevige prijsconcurrentie. Ten slotte wordt in de 
studie verklaard dat de verdelers en wederverkopers van leidingbuizen een 
aanzienlijke marktmacht hadden, en wordt erin beweerd dat zij daarvan ook gebruik 
maakten.

(625) Het effect van de prijsbesprekingen op de markt van het VK wordt gemeten in een 
andere studie die door NERA Economic Consulting, London, is verstrekt namens IMI 
plc, onder de titel " An Analysis of the Impact of the Alleged Cartel in the UK Market 
for Copper Plumbing Tubes" (het "IMI-NERA Report"). Het is gebaseerd op 
transactiegegevens van IMI en bestrijkt de periode van maart 1988 tot augustus 2003. 
De transactiegegevens worden per maand samengevoegd, hetgeen resulteert in een 
reeks van […] maandelijkse waarnemingen van de markt van het Verenigd 
Koninkrijk. Evenals in het KME-NERA-rapport wordt een dummy variabele 
gehanteerd om het effect van de besprekingen op de prijzen te meten. De aanpak van 
het IMI-NERA-rapport bestaat eruit dat het prijsniveau in perioden zonder 
besprekingen worden vergeleken met die waarin wel besprekingen plaatsvonden 
(vergelijking in de tijd). Er worden verschillende variabelen gebruikt om 
verschuivingen in de vraag en kostenfactoren te meten, alsmede de tendens in de tijd. 
Er werden verschillende modelvarianten gemeten. Voorts wordt een tweede methode 
gebruikt waarbij het verband op de lange termijn tussen de prijs van koperen buizen en 
andere controlevariabelen wordt gemeten voor de duur van het kartel. Aan de hand 
van deze schattingen wordt de prijs in de periode na het kartel geschat, uitgaande van 
de veronderstelling van een voortzetting van de besprekingen en vergeleken met de 
feitelijke prijs na het kartelonderzoek in april 2001 tot december 2002. De 
voornaamste bevindingen van het IMI-NERA-rapport zijn: "de hoogste geschatte 
stijging van de transactieprijzen als gevolg van het kartel varieert van […]% 
tot[…]%, afhankelijk van de aard van de gebruikte testmethode. Al deze geschatte 
stijgingen zijn evenwel statistisch gezien niet significant; dit betekent dat het heel 
waarschijnlijk is dat het kartel geen uitwerking heeft op de prijs …".

(626) Ten slotte verstrekte IMI nog een rapport aan de Commissie over de "Financial 
performance of IMI plc’s Copper plumbing tube Business 1989-2001". In het rapport 
wordt gesteld dat, hoewel in de periode 1989-2001 de gerapporteerde handelswinst 
van YCT schommelde van […] in 1992 tot […] in 1996, dit niet representatief is voor 
de opbrengst van IMI uit haar koperen-buizenactiviteiten. [Samenvatting van 
financiële informatie verschaft door IMI] Soortgelijke argumenten die de geringe 
winstgevendheid van de koperen-leidingbuizenactiviteiten van Outokumpu verklaren, 
werden door Outokumpu overgelegd.
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Standpunt van de Commissie

Algemene overwegingen

(627) De Commissie wijst er met klem op dat, in tegenstelling tot de wijze waarop de 
rechtspraak door KME wordt geïnterpreteerd, de daadwerkelijke gevolgen van een 
inbreuk voor de markt niet de belangrijkste factor is bij de beoordeling van de zwaarte 
van die inbreuk, maar dat het slechts een van drie factoren is, namelijk de aard, de 
daadwerkelijke invloed op de markt en geografische markt (zie overweging (605)).
Voor elk van deze factoren wordt de inbreuk beoordeeld voor haar ernst. Ongeacht de 
vaststelling van de Commissie dat de inbreuk een mededingingsbeperkend gevolg had,
moet het feit dat de inbreuk een mededingingsbeperkende doelstelling had die 
intrinsiek zeer ernstig was, in elk geval een belangrijkere factor zijn bij de indeling 
door de Commissie van deze inbreuk bij de "zeer ernstige" inbreuken, dan factoren die 
betrekking hebben op de gevolgen ervan. Het gevolg dat een overeenkomst of een 
onderling afgestemde feitelijke gedraging zou kunnen hebben gehad op de normale 
mededinging is geen afdoende maatstaf voor het vaststellen van het correcte bedrag 
van de boete. Zoals door de rechtspraak is bevestigd, kunnen factoren die met de 
intentie en dus met het doel van een gedraging verband houden, een grotere betekenis 
hebben dan de gevolgen van die gedraging, " in het bijzonder wanneer het gaat om 
naar hun aard zware inbreuken als de vaststelling van prijzen en de verdeling van 
markten"959.

(628) Het Gerecht van eerste aanleg heeft er in de ADM zaak op gewezen dat “hieruit volgt 
dat bij prijskartels de Commissie moet vaststellen dat de overeenkomsten de betrokken 
ondernemingen werkelijk in staat hebben gesteld hogere transactieprijzen te bereiken 
dan zonder kartel tot stand waren gekomen960.” Het is niet nodig dat de Commissie 
gedetailleerd bepaalt in welke mate de prijzen afweken van de prijzen die bij het
ontbreken van deze afspraken zouden hebben gegolden. Dit kan namelijk niet altijd op 
een betrouwbare manier worden gemeten, omdat de prijsontwikkeling van het product 
tegelijkertijd kan zijn beïnvloed door een aantal externe factoren, waardoor het
uitermate moeilijk wordt om conclusies te trekken met betrekking tot het relatieve 
belang van alle mogelijke causale gevolgen. Deze moeilijkheid komt trouwens tot 
uiting in de argumenten van de partijen met betrekking tot de verscheidene factoren 
die het prijsniveau hebben beïnvloed en wordt verergerd door de duur van de inbreuk.

(629) Hoewel bepaalde elementen in het dossier een zorgvuldige raming mogelijk maken 
van hoe het kartel de prijzen gedurende een beperkte periode heeft beïnvloed, kan de 
Commissie onmogelijk exact bepalen hoe de prijzen bij het ontbreken van het kartel 
zich zouden hebben ontwikkeld tijdens de volledige duur van de inbreuk. Zoals 
bepaald in de ADM zaak961, werd het gedrag van de deelnemers binnen het kartel en 
op de markt waarschijnlijk beïnvloed door de uitwisseling van informatie over hun 
verkoopvolumes en prijsniveaus.

  
959 Arrest van 11 maart 1999 in zaak T-141/94, Thyssen Stahl AG/Commissie. Jurispr. 1999, blz II-347,

punten 635-636.
960 Arrest van 9 juli 2003 in zaak T-224/00, Archer Daniels Midland Company e.a./Commissie, punt 151.
961 Arrest Archer Daniels Midland Company e.a./Commissie, punt 279.
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(630) Voorts stelt de Commissie vast, dat de afspraken niet alleen tot doel hadden om de 
prijzen te verhogen, maar in het bijzonder erop waren gericht om te voorkomen dat
prijsdalingen in een door de marktwerking bepaald tempo tot stand kwamen. De 
beïnvloeding van de prijzen door volumebeperkingen en het bepalen van streefprijzen 
maakten inderdaad de kern uit van de hele discipline die door de kartelregels was 
opgelegd. Volgens contemporaine ramingen uit dezelfde periode die door bij de 
afspraken betrokken ondernemers waren opgesteld en uit andere factoren blijkt, dat de 
prijzen hoger waren dan bij normale mededingingsvoorwaarden. Op grond hiervan en 
van hetgeen in de overwegingen (452)–(454) is uiteengezet, kan worden 
geconcludeerd dat de regelingen zijn tenuitvoergelegd.

(631) Ter bestrijding dat er enige aanzienlijke invloed op de markt is geweest, hebben de 
partijen gebruik gemaakt van twee soorten argumenten: een argument volgens welk de 
afspraken geen gevolgen hadden voor de prijzen (of niet leidden tot prijsstijgingen) en 
een ander volgens welk de afspraken onrendabel waren voor de deelnemende 
ondernemingen. 

(632) Bepaalde partijen ondersteunden het eerste soort argument met de in de overwegingen 
(612) en (625) genoemde economische/econometrische studies. Vooraf moet worden 
opgemerkt dat inhoudelijk gezien volgens de rechtspraak de gevolgen van een kartel 
niet op het niveau van een onderneming of zelfs van een groep ondernemingen, maar 
wel op het niveau van het hele kartel moeten worden beoordeeld. Het Hof van Justitie 
heeft inderdaad geoordeeld dat "Ten slotte hoefde het Gerecht bij de beoordeling van 
de gevolgen van de inbreuk niet het individuele gedrag van de ondernemingen te 
onderzoeken, aangezien, gelijk het Gerecht in punt 280 terecht heeft opgemerkt, de 
gevolgen die in aanmerking moeten worden genomen om het algemene niveau van de 
geldboeten te bepalen, niet de gevolgen zijn van de feitelijke houding die een bepaalde 
onderneming stelt te hebben aangenomen, maar de gevolgen van de gehele inbreuk 
waaraan zij heeft deelgenomen".962 Hieruit moet worden geconcludeerd, dat een 
rapport waarin de gevolgen van het kartel op één of enkele ondernemingen worden 
onderzocht niet aan de door de rechtspraak vastgestelde vereisten beantwoordt en in 
dit verband niet overtuigend is. Dit geldt ook voor de andere argumenten van de 
andere partijen betreffende de gevolgen die zij beweren individueel te hebben 
ondervonden. 

De gevolgen voor de prijzen 

(633) Ondanks bovenstaande redenering heeft de Commissie zorgvuldig alle 
informatiekanalen onderzocht om de gevolgen voor de prijzen op de markten in te 
schatten die de kartelovereenkomst teweeg heeft gebracht. Ten eerste zijn de 
verklaringen van managers betreffende de gevolgen voor de prijzen van de inbreuk op 
specifieke tijdstippen vergeleken met de gegevens over de daadwerkelijke 
prijsontwikkelingen die door de partijen werden verstrekt. Ten tweede heeft de 
Commissie het door de partijen verstrekte econometrisch bewijsmateriaal (het KME-
en IMI-NERA-rapport) zorgvuldig onderzocht.

  
962 Arrest Commissie/Anic Partecipazioni SpA. , punt 152.
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(634) Op basis van deze beoordeling komt de Commissie tot de conclusie dat ten minste 
voor een bepaalde periode de afspraken voor wat prijzen betreft, doeltreffend waren. 
Terwijl op de meeste markten aanzienlijke gevolgen voor de prijzen kunnen worden 
vastgesteld, blijkt uit de onderliggende gegevens dat de zwaarste gevolgen van de 
inbreuk zich voordeden op de Duitse markt voor de productcategorieën Cuprotherm en 
WICU.

(635) Om de gevolgen te evalueren, moet ook in overweging worden genomen dat de 
producenten van koperen leidingbuizen, die deelnamen aan de regeling, op hun 
hoogtepunt 84,6% van de totale EER-markt vertegenwoordigden. Aangezien de 
Commissie in beginsel geen nationale regelingen in haar onderzoek heeft opgenomen,
lijkt dit cijfer aanzienlijk onderschat te zijn. Volgens de partijen hebben verscheidene 
"concurrenten" namelijk deelgenomen aan nationale kartels waarbij vaak ook de 
groothandelaren hebben deelgenomen. (voor details zie de verwijzingen in 
overwegingen (106) en (107)).

(636) De conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dus dat zeker de prijzen van koperen 
leidingbuizen zich in de periode 1989-2001 anders hebben ontwikkeld dan bij zuivere 
mededinging (d.w.z. bij het ontbreken van het kartel).

(637) Er dient aan te worden herinnerd dat Wieland heeft toegegeven dat de prijzen werden 
vastgesteld op het niveau van de hoogste prijzen, die enigszins boven de hypothetische 
concurrerende prijzen lagen (zie overweging (617)). Wieland heeft ook toegegeven dat 
voor bepaalde periodes de prijzen zelfs concurrerende niveaus bereikten als gevolg 
van de opschorting van de afspraken (zie overweging (615)). KME en Outokumpu 
geven toe dat er weliswaar beperkte gevolgen zijn opgetreden (zie overwegingen (610)
en (613)). De conclusie van het KME/NERA-rapport was dat de prijzen voor WICU 
en Cuprotherm buizen die door KME AG werden aangerekend, stegen als gevolg van 
hun contacten met concurrenten (zie overweging (612)).

(638) Op grond van talrijke elementen in het dossier blijkt dat de regelingen althans voor een 
bepaalde periode doeltreffend waren.

(639) De kartelregelingen tijdens de periode van 1988 tot medio 1995 werden door een 
deelnemer aan de vergaderingen op topniveau als bijzonder doeltreffend omschreven. 
(zie overweging (213)). Volgens zijn verklaringen kon de verwerkingsmarge in België 
in de aangegeven periode dankzij de regelingen boven de 30% worden gebracht. In 
Duitsland worden de extra inkomsten als gevolg van de regelingen 
einde 1995 geraamd op ongeveer 1 EUR/kilo voor plaatselijke SANCO-producenten. 
In het VK verdubbelde de verwerkingsmarge tijdens de aangegeven periode.963

Volgens Mueller leidden de prijsafspraken onder de partijen tijdens de periode van 
april tot november 1994 tot een algemene prijsstijging van de koperen buizen met 
ongeveer 60% (zie overweging (277)).964 Dit stemt overeen met de prijsstijging die 
empirisch kon worden vastgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld in het IMI-NERA-rapport 
melding gemaakt van een prijsstijging van […] GBP/kg in april 1994 tot […] GDP/kg 
in november 1994 in het VK voor de transactie van IMI. Dit komt neer op een 
procentuele prijsstijging van […]% van april tot november 1994. In de iets langere 

  
963 Zie dossier blz. 33432, 33433.
964 Zie dossier blz. 15951.
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periode van november 1993 tot april 1995 stegen de prijzen van […] GBP/kg tot […] 
GBP/kg, wat neerkomt op een procentuele stijging van […]%. De Commissie stelt 
vast dat een algemene prijsstijging van koperen buizen met ongeveer 60%, die door 
Mueller werd bevestigd, grofweg overeenkomt met een verdubbeling van de 
verwerkingsmarge, zoals aangegeven door de vroegere deelnemer aan de 
vergaderingen. Aangezien de voormalige deelnemer aan de vergaderingen op 
topniveau bij het beantwoorden van vragen tijdens een gesprek zijn verklaring 
baseerde op zijn herinneringen, mag de verklaring van de getuige niet als 
ongeloofwaardig worden beschouwd, uitsluitend omdat de getuige zich niet de exacte 
prijsstijgingen of de precieze periode waarin de vaststelling van de prijzen succesvol 
was, kon herinneren. Met uitzondering van IMI en KME hebben de partijen de 
prijsstijging in het VK zoals beschreven in de mededeling van punten van bezwaar 
niet wezenlijk bestreden. De betwisting door IMI lijkt vrij verrassend te zijn, 
aangezien IMI een specifieke actie voor prijsstelling voorstelde, die ook met succes 
werd uitgevoerd (zie overweging (277)). In de studie van KME wordt de specifieke 
prijsontwikkeling in het VK niet besproken en onderzocht. Bovendien verklaarde 
Boliden in een hoorzitting dat zij de verklaring van haar voormalige deelnemer aan 
kartelvergaderingen bevestigde. De Commissie is dus van mening dat in het VK 
in 1994 als gevolg van de besprekingen de prijzen in het algemeen met […]% zijn 
gestegen. De Commissie merkt op dat de prijzen ten minste tot april 1995 bleven 
stijgen op de Britse markt, hoewel het mogelijk is dat na de laatste vergadering in de 
lente van 1994 die in deel D wordt beschreven, geen vergaderingen van een grote 
groep producenten op Europees niveau meer plaatsvonden.

(640) Uit een contemporain onderzoek bij ondernemers van 10 juni 1998 (overwegingen
(180), (181) en (321)) blijkt dat in de eerste vijf maanden van 1998, de "extra winst" in 
de Duitse markt steeg met gemiddeld 30 DEM % kg.965 Op basis van deze prijsstijging 
wordt geraamd dat tijdens deze periode de KME-groep in Duitsland 3,9 miljoen DEM 
extra winst heeft geboekt. Volgens de Commissie dient onder "extra winst" te worden 
verstaan de opbrengst afkomstig uit gestegen inkomen en niet de financiële winst.

(641) Sedert juli 1997 is de "extra winst" in Duitsland met ongeveer 70 DEM % kg 
toegenomen, met als gevolg dat "de extra winst zelfs nog aanzienlijk hoger is"966.
Berekend op basis van "slechts 30 D[E]M 30 % kg" bedroeg de extra winst van 
Wieland 1,54 miljoen DEM. Volgens ramingen was de rentabiliteit, d.w.z. de "extra 
winst", met betrekking tot Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk min of meer dezelfde 
als in Duitsland, terwijl deze iets lager was in Nederland en veel lager in Spanje 
(Wieland wees erop dat in Spanje een achterstand moest worden weggewerkt).967

Uitgaande van verbeterde prijzen werd geraamd dat HME in vergelijking 
met 1997 in 1998 een extra winst van 11 miljoen DEM boekte op basis 
van 15 000 ton/jaar968.

(642) In een interne memo van Wieland van 10 juni 1998 wordt het volgende vermeld: 
“Prijssituatie: Sinds onze interne vaststellingen in juni 1997 zijn de 
verwerkingsprijzen met gemiddeld 70 D[E]M gestegen in de vijf doelmarkten… De 

  
965 Zie dossier blz. 8602.
966 Zie dossier blz. 8602.
967 Zie dossier blz. 8603.
968 Zie dossier blz. 8604.
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verschillen tussen Spanje en het VK zijn te groot. Ze bedragen ongeveer 100 D[E]M.”
KME betwist dat deze stijging betrekking heeft op het kartel. De Commissie merkt 
evenwel op dat de memo van Wieland is gedateerd op 10 juni 1998, de dag na de 
vergadering tussen Wieland en KME, en dat volgens Wieland dit een neutraal gesteld 
verslag is over deze vergadering (zie de overwegingen (180) en (226)).Voorts was, 
volgens KME, HME betrokken bij een nationaal kartel betreffende Nederland (zie 
overweging (489)). Dit zou kunnen verklaren waarom Wieland een analyse van de 
kartelwinsten van HME in de memo opnam. Een andrere reden zou kunnen zijn dat 
HME profiteerde van de kartelregelingen van anderen die betrekking hadden op fde 
Benelux-landen of deze raakten.

(643) Dergelijke prijsstijgingen worden bevestigd in de contemporaine notities van een 
bestuurder van Mueller (zie overweging (335))969: van juli 1997 tot oktober 1998
stegen verwerkingsmarges970 als volgt:

- Duitsland: van 145 naar 200 (Duitse SANCO), van 75 naar 170 (Europese 
SANCO), 60 naar 140 (invoerders); bovendien was er een strategie 
afgesproken om de prijzen verder te laten stijgen tussen 30 en 45;

- Frankrijk: van 103 of 92 naar 177-187 (TMX), van 75 naar 173-187 (Europese 
SANCO), van 67 naar 141-164 (niet-SANCO); bovendien was er een strategie 
afgesproken om de prijzen verder te laten stijgen tussen 3 en 23;

- Nederland: van 150 naar 196 (KME), van 145 naar 170-186 (andere);
bovendien was er een strategie afgesproken om de prijzen verder te laten 
stijgen tussen 24 en 29;

- Spanje: van 141 naar 134-155 (KME), van 81 naar 128-155 (OKC), 
van 65 naar 120 (andere), bovendien was er een strategie afgesproken om de 
prijzen verder te laten stijgen tussen 15 en 45; 

- VK: van 175 naar 230-247 (producenten uit het VK), van 160 naar 201-
225 (andere); bovendien was er een strategie afgesproken om de prijzen verder 
te laten stijgen tussen 10 en 24;

(644) In de notities van Halcor (zie (338)) worden de geplande prijsstijgingen bevestigd, 
bijvoorbeeld, met betrekking tot Duitsland "bijvoorbeeld voor KME… 
van 200 tot 230"971.

  
969 Voor gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar de notities op blz. 0232-0248 en de door Mueller 

ingediende samenvatting op blz. 0226-0230.
970 Zoals hiervoor is uiteengezet in voetnoot 587: "Marge" betekent "de netto verkoopprijs vóór de 

betalingskorting minus de kosten van grondstoffen (d.w.z. de prijs van koper) en een geringe premie om 
de financiering en de aankoopkosten van koper te dekken. De vermelde marges worden uitgedrukt in 
Deutsche Mark per 100 kg van de populairste koperen buis (15 x 1 in Duitsland, Spanje en Nederland; 
14 x 1 in Frankrijk en 15 x 0.7 in the VK). Deze marges werden als passende marges beschouwd die 
door de deelnemers, na toepassing van alle kortingen en rabatten, behalve de betalingskorting, konden 
worden bereikt; zij waren gebaseerd op een koperprijs van LME plus 100 USD (17 DEM) per 100 kg. 
De bedoeling was dat deze marges de laagste zouden zijn die op de markt bestonden (d.w.z. het
"minimumniveau" dat de deelnemers zouden moeten krijgen)." Zie dossier blz. 0227.

971 Zie dossier blz. 23418.
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(645) In contemporaine berekeningen van de extra winst voor het jaar 1998 wordt de 
aanzienlijke extra winst bevestigd (zie voor verdere uitenzettoingen overweging 
(642)). Met betrekking tot Duitsland, “KME … heeft het grootste marktaandeel…[en] 
haalt [dus] inzake inkomsten het meeste voordeel in absolute termen uit het bestaande 
goede prijsniveau.” Op basis van een inkomstenverbetering van “juist D[E]M 50/kg”, 
die “zeker” was bereikt in "1998 in vergelijking met 1997” gebaseerd op “reële 
hoeveelheden” in “’98[,] zijn de inkomsten van KME met ongeveer 30 miljoen D[E]M
toegenomen, terwijl onze inkomstenstijging net geen 9 miljoen bedraagt.” Verder is 
het duidelijk dat de partijen er bewust voor gekozen hebben om de prijzen te verhogen 
met het risico bepaalde marktaandelen te verliezen: “Wat nieuwe deelnemers betreft, 
stellen we voor dat we verder gaan […]. Dit is zeker beter dan alles in gevaar brengen 
wat we tot nu toe hebben bereikt […]; dit moet duidelijk zijn voor elke deelnemer 
rekening houdend met de miljoenen die werden verdiend, zoals hierboven vermeld, en 
in het bijzonder voor de KME-groep, die in absolute termen bij deze hele oefening het 
meeste had en nog steeds het meeste heeft te winnen…” (zie overweging (350)).

(646) Volgens het marktonderzoek van Wieland bedroeg het bereikte prijsniveau op grond 
waarvan elke deelnemer in staat was om "extra miljoenen" te verdienen, 
vanaf 15 januari 1999 (zie overweging (350)) in Duitsland: 209 (Duitse SANCO),
164 (DVGW); in Frankrijk: 177; in Nederland: 204; in Spanje: 160; en in het VK:193.

(647) De door KME samengebundelde verkoopgegevens van 1998972 lijken het onderzoek 
van Wieland te bevestigen (zie overweging (366)). Ten eerste blijkt uit het onderzoek 
van KME betreffende het “Industrieel Resultaat” dat in 1998 de KME-groep in totale 
cijfers veruit het meeste voordeel haalde uit de prijssituatie op de markt. Voor IMI, 
Mueller, Wieland en Halcor lijkt de prijssituatie ook winst te hebben opgeleverd973. In 
de kernmarkten van de regelingen bedroeg de verwerkingsmarge voor gewone 
koperen leidingbuizen, uitgedrukt in “Euro%kg” en “berekend zonder enige 
commissies en marges”974:

- voor Duitsland: […] (KME-groep), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK),
[…] (IMI), […] (Mueller), […] (BMA), […] (HME), […] (Halcor);

- voor Frankrijk: […] (KME-groep), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK),
[…] (IMI), […] (Mueller), […] (BMA), […] (HME), […] (Halcor);

- voor Nederland: […] (KME-groep), […] (Wieland), […] (BCZ), […] (OTK),
[…] (IMI), […] (Mueller), […] (BMA), […] (HME);

- voor Spanje: […] (KME-groep), […] (anderen);

- voor het VK: […] (KME-groep), […] (IMI), […] (Mueller), […] (anderen);

(648) Tijdens de jaren 1999 en 2000 ontwikkelde de verwerkingsmarge zich volgens het 
marktonderzoek van KME als volgt (in “D[E]M 0/0 kg”)975:  

  
972 Zie dossier blz. 7374-7385.
973 Zie dossier blz. 7384.
974 Zie dossier blz. 7377-7379.
975 Zie dossier blz. 7030-7047.
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02 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

03 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

04 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

06 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

07 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

09 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

11 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2000

01 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

05 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

06 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

07 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

12 […]976 […]977

  
976 Zie voor toelichtingen en de herkomst van dit cijfer overweging (651).
977 Zie voor toelichtingen en de herkomst van dit cijfer overweging (651).
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(649) Begin oktober 2000 (zie overweging (407)) verklaarde Wieland978 evenwel: “Enkel 
door middel van indexering kunnen de vastgestelde streefprijzen (voor SANCO
Duitsland > 200 D[E]M/kg) waarschijnlijk niet worden bereikt. Daarom zal aan het 
eind van het jaar een nieuwe prijslijst volgen.” Tegelijkertijd waren de prijsstijgingen 
in Spanje en het VK succesvol: “Op 5.9.2000 introduceerde Outokumpu een nieuwe 
prijslijst op de Spaanse markt. Wij hebben deze nieuwe prijslijst en de gewijzigde 
kortingenstructuur aangehouden. Voor zover wij kunnen overzien hebben onze 
concurrenten hetzelfde gedaan. Afhankelijk van het marketingniveau liggen de 
kortingen nu tussen 46 en 52%... Er worden geen bonussen meer toegekend…Verenigd 
Koninkrijk: In het VK is lijst 7 eind september op de markt geïntroduceerd. Lijst 8 zal 
waarschijnlijk in oktober worden bekendgemaakt. Volgens informatie waarover wij 
beschikken heeft de concurrentie, behalve Mueller, deze ontwikkeling gevolgd. 
Mueller lijkt zichzelf meer tijd te gunnen"979.

(650) Reeds medio oktober980 werd melding gemaakt van successen in Spanje, Frankrijk, het 
VK en Duitsland (zie overweging (412)): “Spanje: Zijn de afgelopen weken in Spanje 
veel dichter bij onze streefprijzen gekomen. De maximumkorting is 52%. We gaan er 
nog steeds vanuit dat wij aan het eind van het jaar het referentiecijfer van 100 EUR 
zullen bereiken. … Frankrijk: AFNOR houdt zich momenteel bezig met de halfharde 
kwaliteit. Er zijn gesprekken gepland met de Franse producenten; ook met Müller, van 
wie wij weten dat hij onder geen enkele omstandigheid in staat of bereid is halfhard 
aan te bieden. De referentieprijs bedraagt momenteel circa 90 EUR (korting 
max. 66%), dus ook hier bestaat een goede kans dat tegen het einde van het 
jaar 100 EUR kan worden gehaald. … Verenigd Koninkrijk: het streefcijfer 
van 100 EUR is al bereikt … Duitsland: De referentieprijs voor niet-SANCO-buizen 
bedraagt 153 DEM; voor SANCO-buizen is reeds 200 DEM bereikt. Wij zullen 
proberen het prijsniveau nog eens met 50 DEM/100kg te verhogen via de prijsindices 
evenals door middel van een nieuwe prijslijst”981.

(651) In de samenvatting van KME "Nieuwe prijslijst 2001 – inleiding tot de markt" werd de 
strategie van de partijen weergegeven (zie overweging (419)) en werden de gevolgen 
voor de prijsontwikkelingen opgesomd. Volgens onderzoek ontwikkelde de 
"toegevoegde waarde" zich tussen 23 augustus 2000 en eind december 2000 (met de 
toepassing van de nieuwe prijslijst) als volgt: van […]kg tot […] in de categorie 
"[…]%", en van […]kg tot […]kg in de categorie "[…]982.
Op 8 december 2000 bereikten de partijen […]kg (Duitse SANCO) en […] EUR kg 
(niet-SANCO).983 Uit een tabel waarin ook 24 januari 2001 was opgenomen, blijkt dat 
in 2001 de "toegevoegde waarde" verder aanzienlijk werd verhoogd984.

  
978 Zie dossier blz. 22236-22252 ( bijgevoegde tabellen inbegrepen).
979 Zie dossier blz. 22237, 22238.
980 Zie dossier blz. 22963-22966.
981 Zie dossier blz. 22963, 22964.
982 Zie dossier blz. 6933. SANCO-buizen 15 x 1,0 mm.
983 Zie dossier blz. 7076.
984 Zie dossier blz. 7077: van 161,- tot 250,- (categorie"60,5%" – tussen 7.9.2000 en 24.1.2001) en 

van 122,- tot 208,- (categorie "63%, zelfde periode). SANCO-buizen 15 x 1,0 mm. Wat betreft de 
streefprijs van 200,- kg zie overweging (210).
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(652) In een interne memo van Wieland van 8 januari 2001 wordt het succes van de collusie 
onderzocht (zie overweging (420))985: " Duitsland: Onze nieuwe prijslijsten zijn vóór 
kerstmis gepubliceerd. Zij zullen in januari worden toegepast. Hiermee zullen wij het 
gestelde doel van 100 voor de standaardmaat bereiken. … Frankrijk: Op deze markt is 
de streefopbrengst van 100 bereikt…Verenigd Koninkrijk: het cijfer 100 is bereikt, … 
Nederland: … Het prijsniveau is onbevredigend… 75 EUR"986.

(653) Op 12 maart 2001 gaf Wieland kort na de vergadering aanvullende toelichtingen bij 
het succes van de collusie (zie overweging (426))987. "het voornaamste probleem op de 
Duitse markt is nu niet langer de kwaliteit van de opbrengst maar de dalende 
kwantiteit." "De nieuwe prijslijst die begin september in Spanje is ingevoerd vindt 
slechts langzaam ingang, maar hiermee worden opbrengsten van 100 EUR bereikt met 
een korting van 50%… In het Verenigd Koninkrijk wordt lijst 02/01 volgens 
marktwaarnemingen thans algemeen toegepast." "Het streven in Frankrijk is in de 
loop van het jaar een nieuwe prijslijst in te voeren." "De Nederlandse markt blijft 
problematisch"988.

(654) Geconcludeerd kan worden dat duidelijk is gebleken dat het kartel tijdens de 
jaren 1994/95 en 1998 in alle kernmarkten (Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje en Nederland) zeer aanzienlijke gevolgen had voor de prijzen. Ook 
zijn aanzienlijke gevolgen voor de prijzen aangetoond voor latere jaren, en met name 
voor 2000 en 2001.

Econometrisch bewijsmateriaal

(655) De partijen (KME en IMI) hebben twee econometrische studies overgelegd om 
statistisch en economisch aan te tonen dat de gevolgen van de inbreuk voor de prijzen 
onbeduidend waren. De Commissie heeft de onbewerkte gegevens en de 
ramingprocedures ontvangen die de partijen hebben gebruikt. Na een zorgvuldig 
onderzoek van de twee rapporten komt de Commissie tot de conclusie dat in het 
rapport de aanzienlijke gevolgen voor de prijzen die in de overwegingen (633) – (654) 
zijn vastgesteld, niet worden weerlegd. Uit de rapporten blijkt evenwel, dat de invloed 
op de prijzen het aanzienlijkste was op de markten waarvoor de dochteronderneming 
van KME produceerde, in het bijzonder voor de productklassen Cuprotherm en 
WICU. De argumenten waarop deze conclusies zijn gestoeld, zullen hierna worden 
besproken.

Het KME-NERA-rapport 

(656) Een algemeen zwak punt van het KME-NERA-rapport is het beperkte aantal 
zogenaamde controlevariabelen – dit zijn variabelen die een controlerende werking 
hebben op andere factoren die de prijzen beïnvloeden. De auteurs zijn er niet in 
geslaagd controlevariabelen te vinden – naast de koperprijs, het BBP en de 
afnemersmacht – die een weergave zijn van voor de desbetreffende bedrijfstak 
relevante verschuivingen in de vraag, kosten of marktstructuur. In plaats daarvan is 

  
985 Voor de volledige memo, zie dossier blz. 7862, 7863, en 22967, 22965.
986 Zie dossier blz. 22967, 22965.
987 Volgens de memo had de samenvatting betrekking op een vergadering van 8 maart 2001. Het blijkt 

evenwel een samenvatting te zijn van de vergadering van 5 maart.
988 Zie dossier blz. 22253, 22254.
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een brede reeks dummy-variabelen (voor productfamilie, merk, regio en land) en 
tijdsvariabelen (een lineaire temporele trend, een landenspecifieke temporele trend en 
jaarlijkse vaste effecten) opgenomen. De auteurs verschaffen evenwel geen
soliditeitscontroles op grond waarvan kan worden nagegaan of deze variabelen zijn 
gecorreleerd met de variabelen waarop de onderzoeksvragen betrekking hebben (het 
zogenaamde collineariteitsprobleem). In geval van collineariteit weerspiegelen 
statistisch onbelangrijke ramingen van de gevolgen van de vermeende inbreuk slechts
de beperkingen van de methoden die zijn toegepast om de gevolgen van de inbreuk te 
onderscheiden van andere factoren, maar niet de onbelangrijkheid van de inbreuk op 
de prijzen.

(657) Bovendien kon van de drie gemotiveerde controlevariabelen alleen voor de 
afnemersmacht worden ingeschat dat deze variabele een significant en intuïtief 
(negatief) gevolg zou hebben. Het BBP is in acht van de negen modelalternatieven die 
op bladzijde 34 van het rapport worden voorgesteld niet significant en voor een 
dochteronderneming (Europa Metalli) heeft de kostprijs van de koper een onlogisch 
negatief gevolg op de totale prijs van koperen buizen.989 Gezien deze resultaten is het
onduidelijk waarom de consultants beweren dat “het belangrijk is om vast te stellen 
dat de coëfficiënten van de parameters van de controlevariabelen die in deze 
regressiemodellen zijn opgenomen, de verwachte indicaties vertonen” (blz. 33). 
Althans voor de dochteronderneming Europa Metalli kan niet worden verondersteld 
dat de voorgestelde resultaten tot stand zijn gekomen binnen een economisch logisch 
kader, daar de totale prijs door de koperprijs negatief wordt beïnvloed en er naast de 
afnemersmacht (in een van de twee voorgestelde modelalternatieven) geen andere 
gemotiveerde controlevariabele is die de prijzen significant beïnvloedt.

(658) Ten slotte blijkt uit ramingen van de Commissie dat door een geringe verandering in 
de functionele vorm – waarbij de gevolgen in lineaire vorm en niet in log-lineaire 
vorm worden gemeten – de gevolgen die zijn vastgesteld voor de dochteronderneming 
van KME, aanzienlijk worden veranderd: in dit geval bedraagt de raming […]% voor 
een gemiddelde prijsstijging en bij individuele besprekingen kunnen gevolgen voor de 
prijs van […]% tot […]% (alle statistisch significant, ten minste op niveau […]%) 
worden vastgesteld.990 De partijen reiken geen economische argumenten aan waarom 
het log-lineaire model werd toegepast of waarom een verschillende voorstelling –
zoals de lineaire – niet even geschikt was vanuit economisch standpunt.

(659) Samengevat is de Commissie van mening dat het op bewijsstukken gebaseerde 
empirisch bewijsmateriaal dat in de vorige punten is verstrekt, door het KME-NERA-
rapport niet wordt weerlegd. In het rapport worden geen gemotiveerde 
controlevariabelen aangereikt die verschuivingen in de vraag of in kostenfactoren 
zoals arbeid, energie of investeringen weergeven. Gezien de brede reeks van dummy-
en tijdsvariabelen is het onduidelijk of gevolgen voor de prijzen van de vermeende 
inbreuken ook door deze variabelen worden meegewogen, waardoor de werkelijke 
gevolgen voor de prijzen worden onderschat. Voor de dochteronderneming van KME 

  
989 Dit wil zeggen dat een stijging van de koperprijs tot gevolg heeft dat de totale prijs van koperen buizen 

daalt.
990 De gemiddelde prijsstijging werd geraamd op 0,816 EUR. Op grond van een gemiddelde prijs 

van 4,64 EUR voor buizen die door KME worden verkocht, geeft dit een procentuele prijsstijging 
van 18%. De andere percentages zijn op dezelfde wijze berekend.
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wijzen de gegevens op prijsstijgingen die schommelen tussen […]% en […]% van de 
reële totale prijs. Opgemerkt moet worden dat dit een gemiddelde prijsverhoging is in 
alle perioden en landen waarvan de consultants veronderstellen dat zij getroffen zijn 
door de besprekingen door de consultants (zie bijlage D van het rapport voor een 
volledige lijst). Dit betekent dat de resultaten een continue prijsstijging inhouden voor 
alle in bijlage D opgenomen Europese transacties van de dochteronderneming van 
KME tijdens 1991-2001, die schommelt tussen […]% en […]% - een resultaat dat 
volkomen overeenstemt met de zeer aanzienlijke gevolgen voor de prijzen in sommige 
perioden en landen. Uit het rapport blijkt evenwel dat de gevolgen voor de prijzen het 
aanzienlijkst waren op de markten waarvoor de dochteronderneming van KME 
produceerde en in het bijzonder voor de productklassen Cuprotherm en WICU.

IMI-NERA-rapport

(660) Het IMI-NERA-rapport is het tweede econometrische bewijsstuk dat is ingediend. Het 
handelt alleen over de markt van het VK. In het rapport zijn twee verschillende 
soorten tests opgenomen. In beide tests wordt de prijs vóór de kartelinspectie van de 
Commissie (periode van oktober 1989 tot april 2001) vergeleken met de prijs na de 
inspectie (periode van april 2001 tot december 2002) na de verificatie van 
verscheidene controlevariabelen.

(661) Beide tests zijn gebaseerd op de veronderstelling dat na de inspectie door de 
Commissie de prijzen convergeerden naar het concurrerende prijsniveau op korte 
termijn. Als de kartelovereenkomsten een blijvend gevolg hebben gehad na de 
inspectie door de Commissie, worden de gevolgen van de overeenkomsten voor de 
prijzen door beide, in het rapport opgenomen statistische tests aanzienlijk onderschat. 
Het onderscheidingsvermogen van de tests wordt beperkt door de relatief kort periode 
voor het maken van de vergelijking (april 2001 tot december 2002). Bovendien blijkt 
uit de prijsprognoses van de consultants dat vanaf begin 2002 een toenemende 
afwijking optreedt tussen de werkelijke prijs en de prijsprognose – wat wijst op een 
aanzienlijke prijsafwijking op middellange en lange termijn (figuur 4.1 op 
bladzijde 26 van het rapport).

(662) Bovendien wordt in het verslag gesteld dat – met betrekking tot de eerste reeks 
modellen – "in de gehele test 1 de LME-koperprijs de enige verklarende variabele is 
die solide en steeds statistisch significant is" (blz. 19 van het IMI-NERA-rapport). In 
test 2 wordt een extra significante variabele gevonden – de gasprijsindex. Of de 
invloed ervan solide blijft in de verschillende modelalternatieven, wordt evenwel door 
de auteurs niet verder onderzocht . Op grond van het rapport kunnen de gevolgen van 
andere variabelen dan de koperprijs op de prijs van koperen buizen niet worden 
verklaard. Op basis van dit resultaat kunnen wijzigingen in de verwerkingsmarges 
(d.i. de prijs van koperen buizen minus de koperprijs) niet worden verklaard door 
wijzigingen in de kosten of de vraag – ter ondersteuning van het bewijsmateriaal uit de 
vorige punten.
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(663) Bovendien wordt de nauwkeurigheid van de prognoses beperkt door het gebrek aan 
gemotiveerde controlevariabelen die de verschuivingen in de vraag of de kosten 
weerspiegelen. Volgens de in het KME-NERA-rapport opgenomen gegevens over de 
bedrijfstak heeft zich in 2001 op de markt van het VK een aanzienlijke structurele 
breuk voorgedaan (figuur 2.4 op blz. 8 van het KME-NERA-rapport). Op basis van 
deze cijfers daalde “het zichtbare verbruik van koperen waterleidingbuizen” in het VK 
met 40-50% in vergelijking met het jaar 2000, en daalden de “binnenlandse productie 
en export naar lidstaten van koperen waterleidingbuizen” in het VK met ongeveer 80% 
in vergelijking met het jaar 2000991. De gevolgen van deze structurele breuk voor
beide tests worden – als gevolg van het ontbreken van gemotiveerde 
controlevariabelen – door de auteurs niet besproken. Hierdoor wordt de verklarende
kracht van beide tests afgezwakt.

(664) Ten slotte wordt in het IMI-NERA-rapport ervan uitgegaan dat de kartelbesprekingen 
een continu gevolg hebben voor de prijzen. De Commissie is evenwel van mening –
naast het rechtsfeit van één enkele inbreuk – dat de intensiteit van de besprekingen 
aanzienlijk varieert, met als gevolg dat in sommige periodes zeer aanzienlijke 
gevolgen voor de prijzen optreden. Een dergelijk complexer prijseffect van het kartel 
kan door een variabele die uitgaat van een onveranderlijk continu prijseffect slechts 
onnauwkeurig worden gemeten. De Commissie heeft bijvoorbeeld haar eigen 
onderzoek gevoerd op basis van een lineaire prijsstijging in de periode van april tot 
november 1994 en in de veronderstelling dat nadien een blijvend effect is opgetreden.
Een dergelijke aanpak is in overeenstemming met de reeds vermelde aangevoerde 
feiten (zie de bespreking in overweging (639)). De toepassing van het model dat door 
de partijen in tabel 3.2 van het IMI-NERA-rapport wordt vermeld, waarbij de "kartel 
dummy"-variabele wordt vervangen door de nieuw gecreëerde “kartel dummy” 
variabele levert een statistisch significant (op 5% niveau) en positief prijseffect op van 
de besprekingen tijdens deze periodes. Op basis van deze prognoses wordt gedurende 
deze periode een prijsstijging van 0,0565 GBP/kg per maand voorspeld, wat leidt tot 
een prijsstijging van 0,452GBP/kg van april tot november 1994. Dit resultaat is in 
overeenstemming met de resultaten die vooraf door een eenvoudige prijsvergelijking 
tijdens deze periode zijn vastgesteld. Voorts wordt de veronderstelling dat deze 
prijsstijgingen door de vermeende inbreuken zijn veroorzaakt, ondersteund door 
bewijzen die in het feitenrelaas zijn opgenomen (zie overweging (639)).

(665) Samengevat is het econometrische bewijsmateriaal uit het IMI-NERA-rapport ten 
eerste gebaseerd op de zwakke veronderstelling dat de kartelbesprekingen na de 
inspecties van de Commissie tijdelijke effecten hadden, worden er ten tweede met 
uitzondering van de koperprijs geen vraag- of kostenfactoren aangereikt die de prijs 
van koperen buizen beïnvloeden en wordt er ten derde uitgegaan van een 
onveranderlijk prijseffect van de besprekingen. Op grond van het econometrische
bewijsmateriaal kunnen de in het voorgaande punt (zie overwegingen (277) en (639))
aangevoerde feiten niet terzijde worden geschoven. Met betrekking tot de markt van 
het VK worden de aangevoerde feiten zelfs ondersteund door het econometrische

  
991 Deze percentages zijn gebaseerd op de in de gegevens vermelde absolute waarden. De eerste grafiek 

van figuur 2.4 geeft een “schijnbaar verbruik” aan van ongeveer 60.000t in 2000 in het VK en van 
ongeveer 30.000 in 2001. De tweede grafiek geeft “binnenlandse productie en export” aan met een 
omvang van 50.000t in 2000 in het VK en van ongeveer 10.000t in 2001. Voor 2002 worden geen 
cijfers gegeven (KME-NERA rapport blz. 8).
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bewijsmateriaal, aangezien het aantoont dat veranderingen in de verwerkingsmarge 
niet kunnen worden verklaard door wijzigingen in de vraag- of kostenparameters.

(666) In verband met de uitwisseling van gevoelige informatie over WICU- en Cuprotherm-
producten betwist KME niet dat in het bijzonder tussen Wieland en KME met 
betrekking tot Duitsland een uitwisseling plaatsvond. KME beklemtoont evenwel het 
geringe belang van WICU- en Cuprotherm-buizen en hun dus te verwaarlozen 
betekenis voor dit onderzoek. Tijdens de periode van 1989 tot 2001 bedroeg het 
aandeel van de WICU- en Cuprotherm-buizen van KME op de EER-markt voor 
koperen leidingbuizen (inclusief Zwitserland) gemiddeld […]%992. De Commissie 
merkt evenwel op dat het gezamelijke aandeel van Wieland en KME op de EER-markt 
voor met kunststof beklede koperen leidingbuizen […]% in waarde of […]% in 
volume bedroeg. Beide partijen genereerden een groot deel van hun verkoop in 
Duitsland, de markt waarop hun samenwerking zich toespitste. Volgens het door KME 
ingediende NERA-rapport stegen de prijzen die door KME werden aangerekend voor 
WICU- en Cuprotherm-buizen, als gevolg van de contacten van KME met haar 
concurrenten met betrekking tot met kunststof beklede koperen leidingbuizen in de 
gehele EER.

De gevolgen voor de winstgevendheid.

(667) De Commissie merkt op dat de algemene argumenten van de partijen onvoldoende zijn 
om het gedetailleerde en contemporaine bewijsmateriaal te weerleggen dat door de 
Commissie is neergelegd in de mededeling van punten van bezwaar, die in de 
overwegingen (633)-(654) zijn samengevat.

(668) Op grond van de studies en de argumenten van de partijen die erop wijzen dat tijdens 
de inbreukperiode 1989-2001 de koperen leidingbuis een lage gemiddelde 
winstgevendheid had, kan niet worden bewezen dat het kartel geen gevolgen had op de 
markt. Uit de in deel D beschreven bewijsstukken, waarnaar wordt verwezen in 
overwegingen (639) tot (653), blijkt dat op deze precieze tijdstippen bepaalde door het 
kartel besliste prijsstijgingen met succes werden uitgevoerd en leidden tot aanzienlijke 
extra verwerkingsmarges, inkomsten en/of winst. Deze voorvallen zijn voldoende om 
aan te tonen dat bij ontstentenis van het kartel de prijzen en de winst zich anders 
zouden hebben ontwikkeld. Hieraan moet ook worden toegevoegd dat de lage 
gemiddelde winstgevendheid duidelijk verenigbaar is met het concept van een 
defensief kartel - zoals aangevoerd door Wieland - en met een bedrijfstak met hoge 
kosten voor bedrijfsbeëindiging waarin het verkieslijker is (enige) verliezen te lijden 
dan de bedrijfsactiviteiten testaken. Er wordt op gewezen dat zelfs een negatieve 
winstgevendheid (in economische termen: verliezen) niet bewijst dat het kartel geen 
gevolgen had, indien door het kartel dergelijke verliezen beperkt of geminimaliseerd 
konden worden. Uit de door de Commissie opgesomde voorvallen blijkt duidelijk dat 
het kartel inkomsten heeft verworven die aanzienlijk verschilden van inkomsten in een
mededingingssituatie. 

(669) Met betrekking tot de vergelijking van de Amerikaanse en Europese 
verwerkingsmarges merkt de Commissie op, dat de door KME verstrekte gegevens 

  
992 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003 , punten 149-154.
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dubbelzinnig zijn. Ten eerste was volgens de door KME ingediende tabel993, tot 
medio 1997 de verwerkingsmarge in Duitsland (SANCO) hoger dan in de VS. Ten 
tweede wijst de Commissie erop, dat met betrekking tot de verwerkingsmarge van 
medio 1997 tot het einde van het kartel in 2001, de in de tabel vermelde Duitse 
verwerkingsmarge (SANCO) niet overeenstemt met de interne gegevens die werden 
gevonden in de bedrijfsgebouwen van KME en werden aangehaald in de mededeling 
van punten van bezwaar (zie overweging (648)). Uitgaande van de veronderstelling 
dat de Amerikaanse verwerkingsmarges juist zijn, was de Amerikaanse 
verwerkingsmarge voor een beperkte periode, van medio 1997 tot maart 2001, hoger 
dan die in Duitsland. Hieruit blijkt evenwel niet dat het kartel geen gevolgen had voor 
de prijzen op de Europese markt. In dit verband is het van belang erop te wijzen dat 
onmiddellijk na de beëindiging van het kartel de Duitse verwerkingsmarge (SANCO) 
volgens de tabel gestaag daalde tussen medio 2001 en medio 2003 met ongeveer 50%.

Conclusie

(670) De Commissie concludeert dat de prijzen zich anders zouden hebben ontwikkeld. Bij 
ontstentenis van mededingingbeperkende overeenkomsten zouden de prijzen al naar 
het geval hetzij meer zijn geërodeerd, hetzij minder sterk zijn gestegen.

(671) Zelfs de gemelde mislukkingen om de streefprijzen te bereiken zijn een verre van 
overtuigend tegenbewijs voor het betoog van de Commissie en kunnen geenszins 
aantonen dat de uitvoering van de kartelovereenkomst geen rol zou kunnen hebben 
gespeeld bij het vaststellen en de schommeling van prijzen op de markt voor de 
koperen leidingbuizen. Uit het feit dat ondanks de inspanningen van het kartel de door 
de deelnemers nagestreefde resultaten niet volledig werden bereikt, kunnen de 
moeilijkheden blijken waarmee de partijen werden geconfronteerd bij het verhogen 
van de prijzen in een specifieke marktsituatie, maar het toont geenszins aan dat het 
kartel geen gevolgen had voor de markt, of dat op de prijzen niet op een kunstmatig 
niveau werden gehouden. Voorts moet worden bedacht dat "niet volledig bereikt" 
wijst op een zekere mate van succes en dat de daaropvolgende initiatieven werden 
ontwikkeld om dat wat gedeeltelijk was geslaagd, volledig doeltreffend te maken. De 
Commissie is ook van oordeel dat de gevolgen van het kartel niet tot prijzen beperkt 
blijven, in het bijzonder waar de doelstelling van het mededingingbeperkend gedrag 
ook betrekking had op marktverdeling. In dit geval bestond een van de doelstellingen 
erin de marktaandelen te stabiliseren, zoals door Outokumpu, KME, Mueller en
Wieland Werke is uiteengezet (zie overwegingen (199)-(226)). Geen enkele deelnemer 
heeft de vaststelling van de Commissie in de mededeling van punten van bezwaar 
betwist dat de marktaandelen tijdens de inbreukperiode relatief stabiel bleven, hoewel 
de partijen hebben beklemtoond dat de klanten tussen de deelnemers fluctueerden994

(zie de tabel in de bijlage ).

(672) Voorts moet worden opgemerkt dat de gevolgen van het kartel niet alleen kunnen 
worden beoordeeld in het licht van de bestaande marktstructuur en gebruikte 
capaciteiten, maar dat het behoud van ondernemingen en capaciteiten op de markt en 
het verhinderen dat markten worden opengesteld voor buitenlandse concurrentie, ook 

  
993 De tabel werd opgesteld door de Commodities Research Unit. Zie antwoord van KME van 7 November 

2003, punten 205-207.
994 Zie bijvoorbeeld het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 33.



NL 188 NL

negatieve gevolgen hebben op de markt, waarmee rekening moet worden gehouden. 
Een onderdeel van de regelingen had namelijk betrekking op de organisatie van een 
mechanisme van compartimentering van de markt: nationale markten kregen een 
marktleider die de prijsvariaties bepaalde, prijsniveaus werden bepaald voor andere 
nationale producenten en de invoerders van verschillende soorten producten, waardoor
in feite een “georganiseerde mededinging” ontstond. Door een dergelijke 
compartimentering werd het mogelijk verschillende prijsniveaus te behouden op 
verschillende binnenlandse markten, die zich niet (of niet in die mate) zouden hebben 
voorgedaan bij ontstentenis van het kartel. In een door mededinging gekenmerkte 
marktomgeving zou een dergelijke compartimentering beperkt zijn gebleven door de 
vaste gewoonte van de verschillende producenten om te proberen volumes te winnen 
in de andere landen ter compensatie van het verlies van volumes op hun binnenlandse 
markten. 

(673) Gelet op het voorgaande en de inspanningen van elke deelnemer bij het organiseren 
van het kartel, zijn er voldoende bewijzen dat ongeacht het feit dat de uitvoering af en 
toe werd verstoord omdat de partijen afweken van de overeengekomen beginselen, de 
mededingingbeperkende regeling in het algemeen gevolgen had voor de markt, hoewel 
het niet mogelijk is deze gevolgen exact te kwantificeren. De Commissie is van 
oordeel dat de bij deze beschikking betrokken partijen niet in staat zijn geweest haar 
vaststelling te weerleggen met betrekking tot de feitelijke invloed van de inbreuk op 
de markt voor de koperen leidingbuizen in de EER. 

20.3.2. De omvang van de relevante geografische markt

(674) Outokumpu voert aan dat aangezien Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk 
slechts in 1994 toetraden tot de EER, alle onrechtmatige activiteiten die met 
betrekking tot deze landen tussen september 1989 en 1994 plaatsvonden, buiten de 
rechtsbevoegdheid van de Gemeenschap/EER vallen. Bij het oordelen van de 
gevolgen op de markt zou dus met dit feit rekening moeten worden gehouden wanneer 
het marktaandeel van Outokumpu wordt bepaald.995 Voor de berekening van het 
basisbedrag van de boete moet de EER in het licht van de bevoegdheid van de 
Commissie evenwel het aangewezen geografische bereik zijn voor elke vaststelling 
van de geldboete.996 Halcor vestigt de aandacht erop dat zij slechts heeft deelgenomen 
aan regelingen die betrekking hadden op vijf lidstaten en dat zij een groot deel van 
haar verkopen realiseerde buiten deze vijf lidstaten997.

(675) Opgemerkt zij dat het kartel betrekking had op de hele Gemeenschap en na de 
oprichting van de EER, de EER. Sinds 1996 waren de besprekingen van het kartel 
toegespitst op vijf lidstaten, die ongeveer 72 % van het verbruik in de EER uitmaken.
Tegelijkertijd bestond er tussen de partijen overeeenstemming om niet te concurreren 
op elkaars thuismarkt. De besprekingen concentreerden zich derhalve op die vijf 
lidstaten waar samenwerking het meest noodzakelijk was om mededinging te 
vermijden.

  
995 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 61 en 62.
996 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003 ,punt 79.
997 Onder meer in het de verklaring van Halcor van 25 juni 2004.



NL 189 NL

(676) In dit verband houdt de Commissie rekening met het grondgebied dat door het kartel 
werd beïnvloed, d.w.z. het volledige geografische bereik van de bedrijfstak van de 
koperen leidingbuizen en niet het territoriale bereik van de activiteiten van elke 
individuele onderneming. Bijgevolg moet het argument van OTK met betrekking tot 
haar activiteiten in Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk voorafgaand aan de 
toetreding van deze landen tot de EER worden verworpen. Wat Halcors argumenten 
betreft, wordt aangenomen dat een kartel dat de kopermarkt in de gehele 
Gemeenschap/EER markt voor koperen leidingbuizen beheerst, en in het bijzonder de 
nationale gebieden waarin de prijzen boven het nationale gemiddelde liggen, 
noodzakelijkerwijs de mededinging op de gehele betrokken geografische markt 
beïnvloedt, dat wil zeggen ten minste op de gehele EER. Deze algemene overweging 
is te meer waar in de onderhavige zaak, daar Halcor ook aan het kartel deelnam om 
haar binnenlandse markt te beschermen (zie in het bijzonder de mening van Halcors
vertegenwoordiger in overweging (326)), zoals Buntmetall, Boliden, en bijvoorbeeld 
Outokumpu, KME en Wieland aan het kartel deelnamen om hun binnenlandse markt 
tegen concurrentie te beschermen (zie overweging Error! Reference source not 
found.). Uit de aantekeningen van de vertegenwoordiger van Halcon blijkt verder dat 
als onderdeel van haar onderhandelingen over marktaandelen ook de Griekse markt 
werd besproken. Halcor profiteerde daarom van het kartel zoals de andere deelnemers.

(677) Wat de WICU/Cuprotherm-regelingen betreft, is het van belang op te merken dat de 
prijzen die aan de klanten voor deze producten werden aangerekend, werden beïnvloed 
door deze regelingen, ongeacht het geografische gebied binnen de Gemeenschap/EER.

20.3.3. Conclusie van de Commissie inzake de zwaarte van de inbreuk

(678) De Commissie houdt er ook rekening mee, dat de koperen leidingbuizen een zeer 
belangrijke industrietak zijn, met een geraamde marktwaarde in de EER 
van 1151 miljoen EUR, gebaseerd op de totale prijs van koperen leidingbuizen die aan 
de klanten in 2000, het laatste volledige jaar van de inbreuk, werd aangerekend. De 
geraamde marktwaarde werd berekend door bij de geaccumuleerde omzet van de 
partijen, de omzet van de belangrijkste concurrenten te voegen. In 2000 bedroeg de 
geschatte marktwaarde in de EER van gewone koperen leidingbuizen 
ongeveer 970 miljoen EUR. Koperen leidingbuizen worden alom gebruikt. Het kartel 
kan kan potentieel een groot aandeel van de huishoudingen in de EER hebben geraakt.

(679) De argumenten van de partijen, volgens welke de omzet geen relevante maatstaf voor
het belang van de markt is of dat de inbreuk alleen plaatsvond op de 
verwerkingsmarge, waarbij dus wordt gesuggereerd dat de koperprijs niet in 
aanmerking moet worden genomen, kunnen niet worden aanvaard. Het Gerecht van 
eerste aanleg heeft geoordeeld : "Zoals immers blijkt uit de rechtspraak betreffende de 
toepassing van artikel 85, lid 1, sub a, EG-Verdrag geldt het verbod van 
mededingingsregelingen die al dan niet rechtstreeks prijzen vaststellen, ook voor 
mededingingsregelingen waarbij een onderdeel van de uiteindelijke prijs wordt 
vastgesteld (zie, met name arrest, Gerecht van 21 februari 1995, SPO e.a./Commissie, 
T-29/92, Jurispr. blz. II-289, punt 146). Derhalve is met name het argument van AST 
dat met betrekking tot het grootste deel van de uiteindelijke prijs van roestvrij staal 
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geen overeenkomst was gesloten, irrelevant.".998 In dit geval is een overeenkomst met 
betrekking tot een onderdeel van de prijs van buizen een overeenkomst over de prijs 
van buizen. Bij de beoordeling van het economische belang van de door de inbreuk 
getroffen industrietak zou het niet gerechtvaardigd zijn de prijs van de grondstoffen 
buiten beschouwing te laten, ongeacht de wijze waarop de prijs van deze grondstoffen 
tot stand komt. In verband hiermee is ook van belang dat de coördinatie van de 
prijslijnen, inclusief de koperprijs binnen een voorafbepaalde marge, is gebruikt als 
een instrument om de verwerkingsmarge voor de buizen te verhogen (zie bijvoorbeeld 
overweging (206)).

(680) Met inachtneming van alle bovengenoemde factoren kan worden geconcludeerd dat de 
bij deze beschikking betrokken ondernemingen een zeer zware inbreuk op artikel 81, 
lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-overeenkoms hebben 
gepleegd.

20.3.4. Verschillende behandeling

(681) In de categorie zeer zware inbreuken biedt het scala aan mogelijke geldboetes de 
mogelijkheid ondernemingen verschillend te behandelen teneinde rekening te houden 
met het daadwerkelijke economische vermogen van de inbreukmakers om de 
mededinging aanzienlijke schade te berokkenen, en het bedrag van de geldboete op 
een zodanig niveau vast te stellen dat daarvan een voldoende afschrikkende werking 
uitgaat. De Commissie merkt op dat dit in het bijzonder noodzakelijk is wanneer er 
een aanzienlijk verschil is in de omvang van de inbreukmakende ondernemingen.
Hiervoor kunnen de ondernemingen op basis van hun relatieve belang op de 
desbetreffende markt in verschillende categorieën worden onderverdeeld, behoudens 
eventuele aanpassingen teneinde rekening te houden met andere factoren, met name de 
behoefte een daadwerkelijke afschrikwekkende werking te garanderen.

(682) Gezien de omstandigheden van deze zaak waarbij verschillende ondernemingen 
betrokken zijn, moet het basisbedrag van de geldboetes op dusdanige wijze worden 
vastgesteld dat rekening wordt gehouden met het specifieke gewicht en derhalve de 
reële invloed van het inbreukmakende gedrag van elke onderneming afzonderlijk op 
de mededinging. In dit verband moet onderscheid worden gemaakt tussen het 
specifieke gewicht en de slagkracht van de betrokken onderneming in termen van 
omvang of economische macht. Het gedeelte van de omzet dat voortvloeit uit de 
verkoop van de goederen waarop de inbreuk betrekking heeft, kan een juiste 
aanwijzing vormen voor de omvang van een inbreuk op de betrokken markt.999

Ofschoon het marktaandeel van een onderneming (gebaseerd op de omzet of het 
verkoopvolume) niet beslissend is om uit te maken of een onderneming tot een grote 
economische eenheid behoort, is het daarentegen relevant om vast te stellen welke 
invloed zij op de door de inbreuk getroffen markt kon uitoefenen.1000 Bovendien geeft 
het marktaandeel van een bepaalde partij bij het kartel ook een aanwijzing voor haar 
bijdrage tot de doeltreffendheid van het kartel in zijn geheel of, omgekeerd, van de 

  
998 Arrest van 13 december 2001 in de gevoegde zaken T-45/98 en T-47/98, Krupp Thyssen Stainless 

GmbH en Acciai speciali Terni SpA/Commissie, Jurispr.2001, blz. II-757, punt 157.
999 Arrest van 9 juli 2003 in de zaak T-220/00, Cheil Jedang Corp./Commissie, punt 91.
1000 Arrest van 17 december 1998 in zaak C-185/95 P. Baustahlgewebe GmbH/Commissie, Jurispr. 1998, 

blz. I-8417, punt 139.
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instabiliteit waaraan het kartel onderhevig zou zijn geweest indien de partij niet had 
deelgenomen.

(683) De Commissie is van mening dat ter bepaling van het relatieve belang van de bij deze 
inbreuk betrokken ondernemingen rekening dient te worden genomen met de
respectieve omzet van elke onderneming met het betrokken product, naargelang de 
deelnerming van iedere partij aan de inbreuk hetzij zowel met kunststof beklede als
gewone koperen leidingbuizen, hetzij alleen gewone koperen leidingbuizen betrof.
Derhalve wordt alleen met betrekking tot de KME-groep en Wieland de 
gecombineerde omzet voor gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen in 
de EER gebruikt. Deze aanpak wordt gerechtvaardigd door het feit dat het kartel 
hoofdzakelijk op de EER-markt actief is geweest, en dat het doel ervan onder meer
was prijzen vast te stellen en markten toe te wijzen op de belangrijkste markten van de 
EER, namelijk Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
De vergelijking wordt gemaakt op basis van het marktaandeel per product in de EER 
tijdens het laatste volledige jaar van de inbreuk (2000):

Omvang en relatief belang in de markt voor gewone en met kunststof beklede 
koperen leidingbuizen (samengevoegd; schatting)

Onderne-
ming

Omzet in de EER
(in miljoen EUR)

Verkoop in de EER
(in volume/ ton)

Marktaandelen 
in 2000

(waarde in %)

Marktaandelen 
in 2000

(volume in %)
KME-groep […] […] […] […]
WW/BMA […] […] […] […]
IMI* […] […] […] […]
Mueller* […] […] […] […]
OTK* […] […] […] […]
Boliden* […] […] […] […]
Halcor* […] […] […] […]
HME* […] […] […] […]
Geaggregeer
d aandeel

906,2 309379 82,5 81,5

Anderen** 244,8 83072 17,5 18,5
Totaal 1151 392451 100 100

* De tabel bevat slechts het aandeel op de markt voor gewone koperen 
leidingbuizen.

** Dit aandeel omvat ook de verkoop van met kunststof beklede koperen 
leidingbuizen betreffende de partijen die niet waren betrokken bij de 
WICU/Cuprotherm regelingen (HME, Halcor, Boliden, IMI, Mueller en 
Outokumpu).

De argumenten van de partijen.

(684) KME voert aan, dat haar belang in de markt van koperen leidingbuizen minder 
aanzienlijk is dan is vermeld in de mededeling van punten van bezwaar. Aangezien zij
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de grootste producent is op twee grote Europese markten, Frankrijk en Duitsland, heeft 
de onderneming noodzakelijkerwijs ook een groot marktaandeel in de EER. De 
individuele marktaandelen van KME, TMX en EM zijn niet hoger dan de 
marktaandelen van andere producenten (zie overwegingen (559) en (560)). KME voert 
aan dat in het bijzonder tot op het ogenblik van de herstructurering van KME in 1995, 
KME, TMX en EM met elkaar hebben geconcurreerd, waarbij zij in verschillende 
binnenlandse markten tot 1999 hun eigen verkoopnet exploiteerden. In het NERA-
rapport wordt bevestigd dat KME, TMX en EM niet eenzelfde commercieel beleid 
volgden. Door het belang van de groep te beoordelen op basis van de gecombineerde 
marktaandelen van KME, TMX en EM zou hun "werkelijke invloed" op de 
mededinging op de markt voor koperen leidingbuizen aanzienlijk worden 
overschat1001.

(685) Wieland is van mening dat haar marktaandeel relatief gering is1002. Volgens 
Outokumpu zou de Commissie voor de beoordeling van het specifieke gewicht van 
elke onderneming rekening moeten houden met de gemiddelde marktaandelen van de 
betrokken ondernemingen tijdens in de inbreukperiode1003. Terwijl Outokumpu 
in 2000 een EER-marktaandeel van ongeveer […]% had, haalde de KME-groep een 
marktaandeel van […]% en Wieland van […]%. In de voorbije jaren was het verschil 
veel groter1004. Voorts hadden de SANCO-producenten gezamenlijk een marktaandeel 
van ongeveer […]%1005. Volgens Outokumpu moet het onderscheid tussen de 
SANCO-regelingen en de bredere regelingen worden weerspiegeld in de beschikking 
en de mogelijke geldboetes1006. Tot slot waren niet alle producenten van koperen 
buizen betrokken bij de samenwerking voor de duur van de hele periode. Alleen 
na 1998 namen negen ondernemingen deel aan de samenwerking.1007 IMI is van 
mening dat zij op dezelfde manier moet worden behandeld als BMA, HME en Halcor 
en dat zij op zijn minst niet in dezelfde categorie mag worden geplaatst als de leden 
van de SANCO-club.1008

(686) Wieland is van mening dat het gecombineerde marktaandeel van de kartelleden slechts 
ongeveer 68% uitmaakte van de markt van gewone koperen leidingbuizen. 1009

(687) Halcor voert aan, dat op de vijf markten waarvoor regelingen golden, de positie van 
Halcor marginaal was of niet bestond. Halcor had geen daadwerkelijke economische 
macht om andere ondernemingen aanzienlijke economische schade toe te brengen. 
Tijdens de vergaderingen speelde Halcor een bescheiden rol en hield de onderneming 
zich op de achtergrond. Volgens Halcor was zij niet voornemens "de instructies" van 
de grote producent op te volgen. Eigenlijk was Halcor aanwezig op enkele 
vergaderingen "om een harde confrontatie te voorkomen en een beter idee te hebben 
van de plannen die door deze grote ondernemingen werden gesmeed". Volgens Halcor 
verliep haar "inbreng" louter via een eenrichtingsproces en werkte de regeling volledig 

  
1001 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 268-283.
1002 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 91-97.
1003 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november, 2003 punten 80-83.
1004 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 80-83.
1005 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 84.
1006 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 48-50.
1007 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 85 van.
1008 Zie het antwoord van IMI van 7 november 2003, bijlage 1.
1009 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 91-97.
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in het voordeel van de "oude leden", terwijl Halcor er geen enkele voordeel uit 
haalde1010. Halcor voert aan dat zij geen andere commerciële of economische 
motivering voor haar deelname had dan het voorkomen dat de tegen haar gemaakte 
bedreigingen werden uitgevoerd.1011 De onderneming zou dus in de laagste groep 
(samen met BMA) moeten worden geplaatst. Halcor is van mening dat gewoon 
gebruik maken van marktaandelen als de bepalende factor voor de respectieve 
uitgangspunten voor de groepen onvoldoende verfijnd zou zijn; de omvang van elke 
inbreuk die naar beweerd aan Halcor zou kunnen worden toegeschreven, zou dus 
vereisen dat elke mogelijke geldboete die aan Halcor wordt opgelegd, is gebaseerd op 
een hogere differentiaal in vergelijking met het uitgangspunt voor de grootste 
onderneming dan het gewone rekenkundige verband tussen hun respectieve 
marktaandelen. Gezien de hechtere samenwerking tussen de groep van vijf, hadden zij 
een groter gewicht op de markt. 

Standpunt van de Commissie

(688) De Commissie is van mening dat ter beoordeling van het relatieve gewicht van de 
deelnemers binnen de getroffen geografische zone, over het algemeen rekening dient 
te worden gehouden met hun marktaandelen voor het betrokken product tijdens het 
laatste volledige jaar van de inbreuk, d.w.z. in dit geval het jaar 2000 (zie de tabel in 
overweging (683)).

(689) De Commissie wijst erop, dat hoewel de SANCO-producenten aparte regelingen 
hadden, niet kon worden bewezen dat hun samenwerking aanzienlijk hechter was 
tijdens de jaren 1988-1995 dan de samenwerking op het bredere Europese niveau (zie 
in dit verband overweging (126)), met name omdat de in de overwegingen (204)-(207)
opgenomen beschrijving van KME betreffende de prijsafspraken door geen van de 
partijen is betwist. In de jaren na 1995 tot 2001 waren alleen de KME-groep en 
Wieland betrokken bij de samenwerking, die hoofdzakelijk op de Duitse markt was 
gericht. De samenwerking tussen de SANCO-producenten rechtvaardigt derhalve niet 
een verschillende behandeling. 

(690) Het feit dat tussen de groep van vijf intenser werd samengewerkt dan tussen de groep 
van negen kan niet rechtvaardigen dat de vier producenten die niet aan al de 
vergaderingen deelnamen, anders worden behandeld. De vier producenten die wegens 
hun omvang niet tot de groep van vijf behoorden, profiteerden evenredig op dezelfde 
wijze als de andere vijf concurrenten van het gestegen prijsniveau tijdens de 
jaren 1998 tot 2001 (zie deel 20.3.1.2 ) Zij waren niet, zoals door Halcor wordt 
gesuggereerd, slachtoffer van de regelingen maar hebben door hun deelname 
bijgedragen tot het succes van het hele kartel. Hun deelneming kan als belangrijk voor 
het functioneren van het kartel worden beschouwd, daar vier extra concurrerende 
producenten het kartel aanzienlijk minder toereikend hadden kunnen maken. Er wordt 
dus voldoende rekening gehouden met het feit dat de gevolgen van hun deelname door 
hun omvang beperkt zijn gebleven door groeperingen die op marktaandelen zijn 
gebaseerd. De stelling van Halcor dat zij het slachtoffer is geweest van de groep van 
vijf is reeds verworpen. (zie deel 14.4).

  
1010 Zie het antwoord van Halcor van 7 november 2003, punten 3.13-3.34.
1011 Zie het antwoord van Halcor van 5 december 2003, punt 6.1.
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(691) Het argument van Wieland dat het gezamenlijke aandeel van de kartelleden slechts 
ongeveer 68% uitmaakte van de markt voor gewone koperen leidingbuizen, moet 
worden verworpen. Geen enkele partij betwist dat ook tijdens de periode 
van 1989 tot 1994 op zijn minst Halcor, de dochterondernemingen van Mueller, en 
HME voor een aanzienlijke periode aan de inbreuk hebben deelgenomen. [Informatie 
niet relevant voor EU procedure] Derhalve dient te worden geconcludeerd dat het 
aandeel van de markt voor gewone koperen leidingbuizen dat in handen was van het 
kartel voor een aanzienlijke periode het aandeel van de negen ondernemingen 
in 1998 sterk benaderde.

(692) De Commissie merkt op dat de productgroep die door de enkele inbreuk in deze zaak 
werd getroffen, gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen was.
Bijgevolg moet de gecombineerde marktomvang als basis worden gebruikt voor het 
groeperen van de ondernemingen. De Commissie merkt op, dat deze benadering 
voordeliger is voor alle partijen, en in het bijzonder voor die welke niet hebben 
deelgenomen aan de regelingen betreffende de met kunststof beklede koperen 
leidingbuizen. De verkoop van gewone koperen leidingbuizen moet worden gebruikt 
voor het groeperen van ondernemingen die alleen hebben deelgenomen aan regelingen
betreffende gewone koperen leidingbuizen. Met betrekking tot de KME-groep en 
Wieland moet ook de verkoop van met kunststof beklede koperen leidingbuizen in 
aanmerking worden genomen. Met een totaal marktaandeel van ongeveer […]% van 
de markt voor gewone en met kunststof beklede koperen leidingbuizen in 2000 is de 
KME-groep de grootste speler op de EER-markt voor koperen leidingbuizen en zij zal 
daarom in de eerste categorie worden geplaatst. IMI, Mueller, de Wieland-groep en 
Outokumpu, met relevante marktaandelen (gebaseerd op de waarde) tussen 
tussen […]% en […]%, worden in de tweede categorie geplaatst, die bestaat uit 
ondernemingen die kunnen worden beschouwd als middelgrote spelers op de EER-
markt voor koperen leidingbuizen. Boliden met een marktaandeel van […]% vormt de 
derde groep. HME (jaar 2000) en Halcor (jaar 1999), met marktaandelen van 
rond […]% (gebaseerd op de waarde), worden in een vierde categorie ondergebracht, 
die bestaat uit kleine spelers op de EER-markt voor koperen leidingbuizen.

(693) Op grond van het voorgaande wordt het geschikte basisbedrag voor een geldboete op 
grond van het relatieve belang op de betrokken markt voor gewone en met kunststof 
beklede koperen leidingbuizen voor elke categorie als volgt vastgesteld:

- KME AG: 70 miljoen EUR

- Wieland Werke : 23,8 miljoen EUR

- IMI-groep: 23,8 miljoen EUR

- Mueller-groep: 23,8 miljoen EUR

- Outokumpu-groep: 23,8 miljoen EUR

- Boliden-groep: 16,1 miljoen EUR

- Halcor: 9,8 miljoen EUR

- HME 9,8 miljoen EUR
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(694) Aangezien EM en TMX in de periode 1989-1995 één enkele onderneming vormden 
(overweging (565)), zijn zij gezamenljk en hoofdelijk aansprakelijk voor het 
respectieve onderdeel in de inbreuk. Op vergelijkbare wijze vormden KME AG, EM 
en TMX één enkele onderneming (de “KME-groep”) in the 
periode 1995-2001 (overweging (566)) en zijn zij gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk voor dat onderdeel van de inbreuk. Bij de beoordeling van het relatieve 
gewicht van de deelnemers aan het kartel in de periode na de herstructurering kan de 
Commissie dus geen rekening houden met mogelijke concurrentie binnen de groep. 
Het basisbedrag van de geldboete moet worden opgesplitst in twee delen, een voor de 
periode 1989-1995 en een voor de periode 1995-2001. Het eerste deel (35 miljoen 
EUR) moet in twee gelijke delen worden opgesplitst tussen KME AG, enerzijds, en 
EM en TMX (gezamenlijk en hoofdelijk), anderzijds. Voor het tweede deel (35
miljoen EUR) zijn KME AG, EM en TMX gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk.

(695) Na juli 1999 vormden Buntmetall en Wieland Werke AG een enkele onderneming (de 
Wieland-groep). Met betrekking tot deze periode moeten zij gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk worden geacht. Vóór juli 1999 moeten Buntmetall en Wieland Werke 
AG afzonderlijk aansprakelijk worden geacht. voor hun respectieve betrokkenheid bij
de inbreuk. Derhalve moet het basisbedrag in twee gedeelten worden verdeeld
waarvan elk de duur van de deelneming weergeeft, een voor de periode 
september 1989 tot juli 1999 (19,52 miljoen EUR) en een voor de periode juli 1999 tot 
maart 2001(4,28 miljoen EUR). Het deel voor de periode september 1989 tot 
juli 1999 wordt verder verdeeld in twee delen, een voor Buntmetall en een voor 
Wieland Werke AG, rekening houdend met de respectieve duur van de betrokkenheid. 

(696) De verdeling dient als volgt te zijn:

- 35 voor de KME-groep (waarbij KME AG, TMX en EM gezamenlijk en
hoofdelijk aansprakelijk zijn);

- 17,5 voor KME AG, 

- 17,5 voor EM en TMX (gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk).

- 3,25 voor de Wieland-groep (waarbij Wieland en Buntmetall 

gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn)

- 19,52 voorWieland Werke AG

- 1,03 voor Buntmetall.

(697) Op basis hiervan moet het geschikte basisbedrag voor een geldboete voor iedere 
onderneming als volgt worden vastgesteld:

- Halcor: 9,8 miljoen EUR

- HME: 9,8 miljoen EUR

- Boliden-groep: 16,1 miljoen EUR

- IMI-groep: 23,8 miljoen EUR
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- Mueller-groep: 23,8 miljoen EUR

- Outokumpu-groep: 23,8 miljoen EUR

- Wieland - groep: 3,25 miljoen EUR

- Wieland Werke AG: 19,52 miljoen EUR

- Buntmetall – groep 1,03 miljoen EUR

- KME AG: 17,5 miljoen EUR

- KME-groep 35 miljoen EUR

- EM en TMX 17,5 miljoen EUR

20.3.5. Afschrikkende werking

De argumenten van de partijen

(698) Wieland en Outokumpu voeren aan, dat het evenredigheidsbeginsel ervoor moet 
zorgen dat bij de berekening van de geldboete rekening wordt gehouden met het 
aandeel van de koperen leidingbuizen in de activiteiten van de onderneming en dat de 
berekening niet op andere niet-verwante activiteiten gebaseerd is1012 Wieland stelt dat 
haar onderneming aanzienlijk kleiner is (1,225 miljard EUR; de omzet is nog verder 
afgenomen) dan zowel KME (2,054 miljard EUR) als Outokumpu 
(5,558 miljard EUR).1013 Het aandeel van de verwerkingsmarge-omzet van de koperen 
leidingbuizen activiteiten van Wieland binnen de EER bedraagt […]% van de totale 
omzet van Wieland.1014 Minder dan […]% van de totale omzet van de 
koperactiviteiten van Outokumpu werd behaald met de verkoop van koperen 
leidingbuizen in de EER1015.

(699) Bovendien betwijfelt Outokumpu de billijkheid van de algemene aanpak van de 
Commissie, waarbij bij het vastleggen van boetes "als afschrikkende werking" 
rekening wordt gehouden met de omzet van een grotere bedrijfseenheid, met inbegrip 
van andere activiteiten dan die welke specifiek bij een inbreuk waren betrokken. 
Hierdoor zouden grote ondernemingen die actief zijn op talrijke markten die volledig 
losstaan van de inbreuk, onbillijk worden bestraft. Volgens Outokumpu zou het 
aanwenden van de omzet van Outokumpu Oyj (de groep) als een basis voor de 
berekening van de geldboete duidelijk onbillijk en onevenredig zijn. Volgens 
Outokumpu is zij veel minder bij de inbreuk betrokken dan de andere ondernemingen 
en blijkt zij er veel minder voordeel uit te hebben gehaald dan de andere.1016 Boetes 
zouden alleen op betrokkenheid en gevolgen ervan gebaseerd mogen zijn. Bij de 

  
1012 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 4-15 en het antwoord van Outokumpu 

van 10 november 2003, punten 70-74.
1013 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 8.
1014 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punt 15.
1015 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 72.
1016 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 94.
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vaststelling van de boetes zou geen rekening mogen worden gehouden met het feit of 
de ondernemingen al dan niet conglomeraten zijn1017.

(700) KME voert aan dat zij een middelgrote onderneming is met beperkte juridische en 
economische middelen.

Het standpunt van de Commissie

(701) Om ervoor te zorgen dat de geldboete een voldoende afschrikkende werking heeft op 
grote ondernemingen en om ermee rekening te houden dat grote ondernemingen
beschikken over een juridische en economische kennis en infrastructuur waardoor zij
gemakkelijker de onwettige aard van hun gedrag kunnen beseffen, mag de Commissie 
het basisbedrag van de geldboete aanpassen. In dit opzicht vormt de totale omzet een 
aanwijzing voor de omvang van de onderneming en voor haar economische macht, die 
bepalend is om uit te maken of een geldboete voor haar een afschrikkende werking zal 
hebben1018.

(702) Het Gerecht van eerste aanleg heeft de aanpak van de Commissie goedgekeurd die 
erin bestond een vermenigvuldigingsfactor toe te passen. In een recent arrest heeft het 
Gerecht bepaald dat voorzover het bedrag van de geldboete "a encore été multiplié 
par 2,5 pour tenir compte de la position de la requérante en tant que groupe 
européen, il s'avère que cette dernière pondération n'a pas été effectuée sur la base du 
chiffre d'affaires global de la requérante" (voorlopige vertaling: "verder werd 
vermenigvuldigd met 2,5 om rekening te houden met de positie van de verzoekster als 
Europese groep, de weging niet was toegepast op basis van de totale omzet van de 
verzoekster”) en dat "le taux multiplicateur de 2,5 n'a pas de lien proportionnel avec 
la différence entre le chiffre d'affaires global de la requérante et celui des autres 
entreprises" (voorlopige vertaling: "er geen evenredige verhouding bestaat tussen de 
vermenigvuldigingsfactor van 2,5 en het verschil tussen de totale omzet van de 
verzoekster en die van de andere ondernemingen”)1019.

(703) In de onderhavige zaak acht de Commissie het passend, in het geval van Outokumpu 
een verdere opwaartse bijstelling toe te passen teneinde rekening te houden met haar 
omvang en totale middelen. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden 
met de totale wereldwijde omzet van de groep (meer dan 5 miljard EUR), aangezien 
volgens Outokumpu, de moedermaatschappij (Outokumpu OYj) zelf de aanzet heeft 
gegeven tot de inbreuk in 1987/1988 en tijdens haar betrokkenheid in het kartel 
zeggenschap had over 100% van het kapitaal van OCP. Bijgevolg moet het 
basisbedrag van de geldboete dat in overweging (697) op  is vastgesteld, worden 
vermenigvuldigd met 1,5 tot 35,7 miljoen EUR.

(704) Het feit dat Outokumpu in de beschikking in de zaak Industriële buizen een 
afschrikkingsfactor (van dezelfde grootte) heeft gekregen, vormt geen schending van 
het ne bis in idem beginsel, omdat de vermenigvuldigingsfactor die op het basisbedrag 
van de geldboete wordt toegepast, zelf is gekoppeld aan het basisbedrag dat is bepaald 
voor een bepaald product en het aandeel van de onderneming in het product waarop de 

  
1017 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 95.
1018 Arrest Cheil Jedang Corp./Commissie, punten 83 en 96.
1019 Arrest van 20 maart 2002 in zaak T-31/99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commissie, Jurispr. 2002, 

blz. II-1881, punt 155.
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beschikking betrekking heeft. Wanneer in de zaak Industriële buizen1020 en de 
onderhavige zaak één enkele beschikking zou zijn gegeven, dan zou Outokumpu voor 
elk kartel een geldboete zijn opgelegd. Elk van beide boetes voor deze kartels zou zijn 
aangepast op grond van haar eigen merites, waaronder begrepende afschrikwekkende 
werking.

(705) Met betrekking tot het argument dat ondernemingen waarvan de omzet onlangs is 
gegroeid, oneerlijk zouden worden bestraft wat de afschrikkende werking betreft, is de 
Commissie van oordeel dat afschrikking tot doel heeft toekomstige inbreuken te 
verhinderen en dat dus rekening dient te worden gehouden met de omvang van de 
onderneming op het ogenblik dat de geldboete wordt opgelegd en niet op het ogenblik 
dat de inbreuk werd gepleegd. In een recent arrest heeft het Gerecht overwogen: "Eu 
égard à la jurisprudence mentionnée au point 239 ci-dessus, la Commission pouvait 
donc estimer, à juste titre, que SDK, en raison de son chiffre d'affaires global énorme 
par rapport à celui des autres membres de l'entente, mobiliserait plus facilement les 
fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifiait, en vue d'un effet 
dissuasif suffisant de cette dernière, l'application d'un multiplicateur. Aucun des
arguments avancés par SDK en sens contraire ne saurait être retenu." (voorlopige 
vertaling: "Gelet op de rechtspraak waarnaar in bovenstaand punt 239 wordt 
verwezen, heeft de Commissie zich daarom terecht op het standpunt kunnen stellen dat 
gezien de enorme wereldwijde omzet van SDK in vergelijking met de omzet van de 
andere leden van het kartel, SDK gemakkelijker de noodzakelijke middelen zou kunnen 
aantrekken om haar geldboete te betalen, waardoor de toepassing van een 
vermenigvuldigingsfactor gerechtvaardigd was om de boete een voldoende 
afschrikkende werking te geven. Geen enkel tegenargument van SDK kan worden
bevestigd."1021 Gelet op de omvang van de totale geldboete in het percentage van de 
omzet, lijkt een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 niet onevenredig te zijn. 

20.3.6. Duur van de inbreuk

(706) Zoals is uiteengezet in de overwegingen (463)-(497) en (583)-(597) begon de inbreuk 
waarbij de adressaten van deze beschikking, d.w.z. de Boliden-groep, de Buntmetall-
groep, Halcor S.A., HME, de IMI-groep, de Mueller–groep, de Outokumpu-groep, 
Wieland Werke, KME AG, TMX en Europa Metalli waren betrokken en waarbij 
verscheidene ondernemingen gedurende verscheidene periodes waren betrokken, 
uiterlijk op 3 juni 1988 en duurde zij ten minste voort tot 22 maart 2001. De volgende 
ondernemingen begingen een ononderbroken inbreuk voor de respectieve aangegeven 
duur:

- de KME-groep: 5 jaar en 7 maanden

bovendien:

- KME: 7 jaar en 2 maanden; 

- EM/TMX: 5 jaar en 10 maanden

  
1020 Beschikking van 16 december 2003 in zaak COMP/E -1/38.240, nog niet gepubliceerd.
1021 Arrest van het Gerecht van 29 april 2004 in zaak T-236/01, Tokai Carbon/Commissie

(Grafietelektroden), nog niet gepubliceerd, punt 241.
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- de Wieland-groep: 1 jaar en 8 maanden

bovendien:

- Wieland Werke AG: 9 jaar en 9 maanden

- de Buntmetall-groep: 10 maanden

- de IMI-groep: 11 jaar en 5 maanden 

- de Mueller-groep: 3 jaar en 2 maanden

- de Outokumpu-group: 11 jaar en 5 maanden

- de Boliden-groep: 12 jaar en 9 maanden-

- Halcor: 12 maanden

- HME: 2 jaar en 6 maanden-

(707) KME, Outokumpu en Wieland voeren aan, dat voor de vaststelling van de geldboete 
de rustige periodes ofwel tot gevolg moeten hebben dat voor de vorige jaren 
tijdsbeperkingen gelden (artikel 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2988/74) of 
dat de rustige jaren ten minste worden beschouwd als een opschorting.1022 KME is van 
mening dat slechts gedeeltelijk rekening moet worden gehouden met de periode 
tussen 1988 en 1994 omdat de contacten toen minder georganiseerd verliepen en 
gedeeltelijk onderbroken waren. Wieland, KME en Outokumpu vestigen de aandacht 
op periodes met een lage intensiteit, in het bijzonder de periode van 1990 tot 1992 en 
van 1994 tot 1997. Vooral tijdens deze periode bestond er een normaal of bijna 
normaal niveau van mededinging. 1023 KME is van mening dat de praktijk van de 
Commissie in overeenstemming moet zijn met zaak Luxemburgse brouwerijen1024, 
waar de boete voor een kartel dat 14 jaar duurde slechts met 100% werd verhoogd1025.

(708) Boliden, zoals hiervoor is uiteengezet, benadrukte dat zij na 1995 niet heeft 
deelgenomen aan SANCO-vergaderingen of EWR-vergaderingen 
tot 27 of 28 augustus 1998, toen haar deelname begon, totdat zij zich formeel terugtrok 
op 10 december 1998 (zie overweging (344)). In oktober 1999 (zie overweging (382)) 
nam Boliden opnieuw deel aan de EDWR-vergaderingen tot maart 2001.

(709) Met betrekking tot de geldboetes voert Outokumpu aan, dat ook in overweging moet 
worden genomen dat de onderneming in 1998 probeerde afstand te nemen van de 
samenwerking1026.

  
1022 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 91-97 van; van het antwoord van 

Outokumpu van 10 november 2003, punt 60; het antwoord van KME van 7 november 2003,
punten 307-317 . De vordering van IMI om op dezelfde wijze te worden behandeld als BMA, HME, 
Halcor en Mueller is hiervoor verworpen (zie overwegingen (468) en (490)).

1023 Zie bijvoorbeeld het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 307-317.
1024 Beschikking 2002/759/EG van de Commissie in zaak COMP/37.800 Luxemburgse brouwerijen, 

PB L 253 van 21.9.2002, blz.21, punten 86 en 97.
1025 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 307-317.
1026 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 60.
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(710) Opgemerkt moet worden, dat de vroegere beschikkingspraktijk van de Commissie 
zelf niet fungeert als rechtskader voor de geldboetes in mededingingszaken, aangezien 
dit kader uitsluitend in verordening nr. 171027 is vastgelegd (en thans in Verordening
nr. 1/2003). Bijgevolg moet het argument van KME in overweging (707) dat op een 
vorige beschikking van de Commissie is gebaseerd, worden verworpen. Het huidige 
beleid van de Commissie bestaat erin de geldboetes te verhogen met 10% per jaar voor 
inbreuken van meer dan vijf jaar. In verscheidene recente zaken heeft dit geleid tot 
verhogingen van de boete voor de duur, van meer dan 100%1028.

(711) Wat de beweerde poging van OTK betreft om in 1998 afstand te nemen van de 
vergaderingen, wordt opgemerkt dat OTK de regelingen bleef naleven zonder de 
vergaderingen bij te wonen (zie overwegingen (326) en (329)). Dit feit wordt door 
OTK niet betwist. Gelet op de bereidheid van OTK de samenwerking voor te zetten, 
wordt ervan uitgegaan dat OTK in 1998 volwaardig aan de regelingen heeft 
deelgenomen. . . 

(712) Outokumpu voert aan, dat de onderneming in aanmerking komt voor een vermindering 
op basis van samenwerking buiten de reikwijdte van de clementieregeling van 1996, 
waarbij zij verwijst naar de zaak industriële buizen waarin de Commissie het 
standpunt volgde dat was aangenomen in de mededeling van de Commissie 
betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in 
kartelzaken 1029(de “clementieregeling van 2002”) en zij de geldboete niet verhoogde 
wegens de duur of de zwaarte, voorzover een van de partijen bewijsmateriaal 
verstrekte dat betrekking heeft op feiten die de Commissie niet eerder bekend 
waren.1030 De periode van september 1989 tot einde 1997 (ten minste 
tot 16 september 1997) zou dus moeten worden afgetrokken van de duur in het geval 
van Outokumpu, aangezien de onderneming de eerste was om toe te geven dat er 
tijdens deze periodes regelingen waren en om een lijst te verstrekken van 
vergaderingen waarmee de leemte werd gedicht in het dossier van de Commissie over 
de eerste periode. Deze argumenten worden behandeld in overwegingen (758) and
(759).

(713) Zoals uiteengezet in de overwegingen (564) en (565), waren KME AG en de 
onderneming die werd gevormd door EM en TMX tijdens de periode 
van 8 juni 1988 tot 19 juni 1995 afzonderlijke ondernemingen. Voor deze periode van 
zeven jaar moet de verhoging voor de duur daarom afzonderlijk worden berekend voor 
deze beide ondernemingen. Voor de resterende duur 
van 20 juni 1995 tot 22 maart 2001, met andere woorden vijf jaar en acht maanden, 
moet een gemeenschappelijke verhoging voor de gehele KME-groep gelden.

(714) De basisbedragen van de geldboetes die voor de zwaarte zijn vastgesteld, moeten 
derhalve met de volgende percentages worden verhoogd: 

- de KME-groep: 55%

  
1027 Arrest van 20 maart 2002 in zaak T-23/99, LR AF/Commissie, Jurispr.2003, blz. II-1705, punt 234.
1028 Zie b.v. de beschikkingen van 2 juli 2002 in zaak COMP/E-1/37.519 Methionine, , nog niet 

gepubliceerd; van 1 oktober 2003 in zaak COMP/E-1/37.370 Sorbates, nog niet gepubliceerd; en 
van 17 december 2002 in zaak COMP/E-1/37.956, betonstaal, nog niet gepubliceerd.

1029 PB C 45 van 19.2.2002, blz. 3.
1030 punt 23.
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bovendien:

- KME: 70%

- EM/TMX: 55%

- de Wieland-groep: 15%

bovendien:

- Wieland Werke AG: 95%

- de Buntmetall-groep: 0%

- de IMI-groep: 110%

- de Mueller-groep: 30%

- de Outokumpu-groep: 110%

- de Boliden-groep: 125%

- de Buntmetall-groep: 10%

- Halcor: 10%

- HME: 25%

20.3.7. Potentiële geldboetes in parallelle procedures

(715) Wieland, KME en Outokumpu hebben de Commissie verzocht rekening te houden met 
het feit dat zij een additionele boete opgelegd hebben gekregen in de parallelle 
procedure met betrekking tot industriële buizen (Zaak COMP/E-1/38.240). Ter staving 
van haar standpunt verwijst KME naar de beschikking van de Commissie in de zaak 
Speciaal grafiet1031 waarin de geldboete die aan een van de ondernemingen werd 
opgelegd, met 33% werd verminderd om rekening te houden met haar moeilijke 
financiële positie en met het feit dat aan de onderneming recentelijk een grote 
geldboete was opgelegd.

(716) Wieland voert aan dat de opsplitsing van de twee zaken tussen industriële buizen en 
koperen leidingbuizen, kunstmatig is en in elk geval niet mag leiden tot een verhoogde 
geldboete in vergelijking met die welke zou zijn opgelegd indien beide kartels in één 
enkele beschikking waren behandeld. De geldboete in de zaak industriële buizen heeft 
reeds gezorgd voor een afschrikkende werking1032. In dezelfde zin stelt Outokumpu 
dat haar geen dubbele sanctie mag worden opgelegd, omdat zij bij beide koperen 
buizen zaken was betrokken. De oorzaak van zowel het industriële buizen kartel als 
het koperen leidingbuizen kartel moet worden gezocht in de slechte rentabiliteit van de 
bedrijfstak van de koperen buizen. Ten tweede zou het oneerlijk zijn bij de vaststelling 

  
1031 Beschikking van 17 december 2002 in zaak 37.667,nog niet gepubliceerd, punt 558.
1032 Zie het antwoord van Wieland van 7 november 2003, punten 91-97.
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van het basisbedrag tweemaal, dus in beide zaken, de omzet van het grootste deel van 
Outokumpu's activiteiten in aanmerking te nemen. Een dergelijke aanpak zou tot 
gevolg hebben dat er voor afschrikkende werking een dubbele sanctie wordt 
opgelegd1033. Omdat zij tegelijkertijd worden opgelegd, zal geen van beide geldboetes 
een afschrikkende werking hebben voor de andere activiteit. MPet betrekking tot de
afschrikkende werking moet een beperkte beoordeling plaatsvinden om een dubbele 
sanctie te voorkomen1034.

(717) De Commissie is van oordeel dat het instellen van onderzoeken door de Commissie 
naar verscheidene kartelzaken waarbij dezelfde ondernemingen zijn betrokken 
(hoewel de zaken als één zaak zijn ingeleid en later zijn opgesplitst) de Commissie 
niet belet zo nodig het maximumbedrag voor elke inbreuk op te leggen. De beslissing 
de zaken op te splitsen is genomen toen het duidelijk werd, dat het om verschillende 
inbreuken ging, die waren begaan door verschillende spelers en betrekking hadden op 
verschillende producten. In elk geval zou - tenzij reeds voor voldoende afschrikking s 
gezorgd - een verplichting voor de Commissie om rekening te houden bij de 
vaststelling van de geldboete met de deelname van een onderneming in verschillende 
kartels, neerkomen op het toekennen van een ongerechtvaardigd voordeel aan 
ondernemingen die verschillende parallelle inbreuken begaan. Voor elke afzonderlijke 
inbreuk moet een afzonderlijke geldboete worden opgelegd. Zo niet, dan zou een 
onderneming die bij een of meer kartels is betrokken, niets te verliezen hebben bij het 
toetreden tot nog andere kartels. De onderneming zou dan ongerechtvaardigde 
voordelen kunnen halen uit bijkomende kartels zonder enig gevaar voor een geldboete 
voor dat gedrag. Het opleggen van een boete voor elke afzonderlijke inbreuk heeft tot 
doel van een dergelijk gedrag af te schrikken. De argumenten van Outokumpu zijn 
voldoende behandeld in overweging (697).

(718) In de beschikking Speciaal Grafiet heeft de Commissie het bedrag van de geldboete 
die een onderneming was opgelegd, verminderd, omdat deze onderneming zich in een 
bijzonder moeilijke financiële situatie bevond en omdat de Commissie haar vrij 
recentelijk een aanzienlijke boete had opgelegd. In deze specifieke omstandigheden 
was de Commissie van mening dat het om voor een daadwerkelijke afschrikkende 
werking te zorgen, niet noodzakelijk was het volledige bedrag van de geldboete op te 
leggen.. Bij deze conclusie werd specifiek rekening gehouden met het feit dat de 
verzwarende omstandigheid van recidive niet van toepassing was op de desbetreffende 
onderneming. Met uitzondering van het geval van KME, dat hierna (zie afdeling 20.8) 
zal worden besproken, is geen van deze voorwaarden in het onderhavige geval van 
toepassing.

20.3.8. Conclusie inzake de basisbedragen

(719) Bijgevolg heeft de Commissie de basisbedragen voor de boetes als volgt vastgesteld:

- de KME-groep op: 54,25 miljoen EUR

bovendien:

  
1033 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punt 90.
1034 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003 punten 91 en 92.
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- KME op: 29,75 miljoen EUR

- EM/TMX op: 27,13 miljoen EUR

- de Wieland-groep op: 3,74 miljoen EUR

bovendien:

- Wieland Werke AG op: 38,06 miljoen EUR

- de Buntmetall-groep op: 1,03 miljoen EUR

- de IMI-groep op 49,98 miljoen EUR

- de Mueller-groep op 30,94 miljoen EUR

- de Outokumpu-groep op 74,97 miljoen EUR

- Halcor op: 10,78 miljoen EUR

- HME op 12,25 miljoen EUR

- de Boliden-groep op: 36,225 miljoen EUR

20.4. Verzwarende omstandigheden

(720) De herhaalde inbreuk door Outokumpu is een verzwarende omstandigheid. 
Outokumpu was adressaat van Beschikking 90/417/EGKS van de Commissie,
Koudgewalste platte producten van roestvrij staal1035 (hierna "roestvrij staal zaak").

(721) Outokumpu betwist evenwel de vaststelling van de Commissie dat er recidive is
doordat Outokumpu de adressaat was van de beschikking van de Commissie in de 
roestvrij staal zaak. Volgens Outokumpu had deze zaak betrekking op een geheel 
verschillende situatie, aangezien die zaak zich in een overheidsomgeving bijna 
afspeelde waar het optreden van Outokumpu door de overheid werd beïnvloed en de 
onderneming in de overtuiging verkeerde dat de regelingen door de overheid waren 
goedgekeurd. Daarenboven voert Outokumpu aan dat druk werd uitgeoefend door de 
Gemeenschapsinstellingen zelf. In dergelijke omstandigheden aanvaardde de 
Commissie dat dit geen duidelijke inbreuk was en legde zij geen geldboete op.1036

Outokumpu voert aan dat niet is voldaan aan de voorwaarden die in de zaak Thyssen
zijn vastgelegd.In die zaak overwoog het Gerecht van eerste aanleg: "voorts wordt het 
begrip recidive in verschillende nationale rechtsstelsels aldus begrepen, dat een 
persoon nieuwe overtredingen pleegt nadat hij voor soortgelijke overtredingen is 
gestraft"1037.

(722) Voorts beklemtoont Outokumpu dat het om verschillende activiteiten gaat, waarbij 
verschillende bedrijfseenheden en medewerkers op verschillende plaatsen betrokken 
waren, alsook om een verschillende verdragsbepaling (artikel 65 van het EGKS-

  
1035 PB L 220 van 15.8.1990, blz. 28.
1036 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 96-98.
1037 Arrest Thyssen Stahl AG/Commissie, punten 617-625 (klemtoon toegevoegd).
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Verdrag). Volgens OTK zou het koppelen van beide inbreuken (een bij de koperen 
leidingbuizen en een bij het roestvrij staal) erop neerkomen dat een onderneming met 
talrijke verschillende bedrijfsactiviteiten wordt gestraft in vergelijking met kleinere 
ondernemingen die alleen koperen buizen produceren. OTK merkt ook op, dat de 
beschikking in de roestvrij staal zaak in juli 1990 is gegeven, ongeveer twee jaar na de 
aanvangsdatum van de inbreuk in de bedrijfstak van de industriële buizen 
(september 1989) en bijgevolg niet de basis kan vormen voor recidive in de hieraan 
voorafgaande periode1038.

(723) Concluderend betoogt OTK dat het opleggen van een geldboete met het oog op de 
afschrikking en wegens recidive oneerlijk en onevenredig zou zijn, omdat het niet 
dezelfde inbreuken zijn en zij ook niet bij dezelfde bedrijfsactiviteit zijn begaan. OTK 
is daarom van oordeel dat indien de Commissie de geldboetes met het oog op de 
afschrikkende werking tweemaal verhoogt (in de zaken industriële buizen en sanitaire 
buizen) en opnieuw verhoogt wegens recidive (door een verband te leggen met een 
totaal niet-verwante activiteit), dit tot gevolg zou hebben dat Outokumpu uiteindelijk 
een drievoudige sanctie zou worden opgelegd, enkel omdat zij een grote onderneming 
is met talrijke activiteiten in vele verschillende bedrijfstakken1039.

(724) De Commissie is van oordeel dat een herhaalde inbreuk plaatsvindt wanneer een 
onderneming, die in het verleden als partij bij een inbreuk adressaat van een 
beschikking van de Commissieis geweest, later verantwoordelijk wordt geacht voor 
een soortgelijke inbreuk. Naast het gelasten van de onderneming om de inbreuk te 
beëindigen heeft een dergelijke beschikking tot doel de desbetreffende onderneming te 
waarschuwen en af te schrikken om in de toekomst nog soortgelijke inbreuken te 
plegen, zelfs indien om een of andere reden geen geldboete wordt opgelegd. De 
Commissie is ook van oordeel dat de bestuurders van Outokumpu die bij de inbreuk in 
de bedrijfstak van de koperen leidingbuizen betrokken waren maatregelen hadden 
moeten nemen om de inbreuk te beëindigen, omdat de beschikking in de roestvrij staal 
zaak werd gegeven nadat de inbreuk in de bedrijfstak van de koperen leidingbuizen 
was begonnen. De voortzetting van de inbreuk na een waarschuwing te hebben 
gekregen door een beschikking in een andere productsector, komt neer op recidive.

(725) De onderhavige beschikking heeft betrekking op een soortgelijke inbreuk als de 
roestvrij staal zaak die betrekking had op het vaststellen van quota en prijzen om de 
productie te controleren en markten op te delen.1040 Wat het argument van Outokumpu 
betreft inzake het verschil in verdragsbepaling, is het voldoende erop te wijzen dat 
volgens de rechtspraak artikel 65 van het EGKS-verdrag gelijkwaardig is aan 
artikel 81, lid 1, van het EG - Verdrag1041.

(726) De voorzetting door Outokumpu van haar inbreuk in de bedrijfstak van de koperen 
buizen nadat de staking van haar inbreuk in de bedrijfstak van roestvrij staal was 
gelast door een beschikking van de Commissie, toont duidelijk aan dat de vroegere
beschikking een onvoldoende afschrikkende werking had op het marktgedrag van 

  
1038 Zie het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 102-104 .
1039 Arrest van 14 juli 1994 in zaak T-77/92, Parker Pen/Commissie, Jurispr. 1994, blz. II-549,

punten 94-95; het antwoord van Outokumpu van 10 november 2003, punten 105 en 106.
1040 Voor het begrip "soortgelijke" inbreuk, zie arrest van 30 september 2003 in zaak T-203/01, 

Michelin/Commissie, punten 284 en volgende.
1041 Zie o.a. het arrest Thyssen Stahl AG/Commissie de punten 258 en volgende.
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Outokumpu. Met betrekking tot Outokumpu maar ook tot andere mogelijke 
ondernemingen in een soortgelijke situatie moet de toekomstige afschrikkende 
werking worden verzekerd door het bedrag van de geldboete in deze zaak te verhogen. 
In het geval van Outokumpu wordt de zwaarte van de inbreuk dus verergerd door het 
feit dat een vorige beschikking waarin een soortgelijke inbreuk werd vastgesteld, tot 
de onderneming werd gericht. Door deze verzwarende omstandigheid is een verhoging 
met 50% van het basisbedrag van de aan Outokumpu opgelegde geldboete 
gerechtvaardigd. Een percentage van 50 % is niet het maximumpercentage dat de 
Commissie toepast, maar het normale percentage dat in het huidige beleid wordt 
gehanteerd in zaken die betrekking hebben op recidive.

20.5. Verzachtende omstandigheden

(727) Volgens de Commissie dienen van de verzachtende omstandigheden die de partijen 
hebben ingeroepen, de volgende nader te worden geanalyseerd.

20.5.1. De afsprakenzijn in de praktijk niet toegepast

(728) Bijna alle partijen hebben de Commissie verzocht als verzachtend element in 
aanmerking te nemen dat het kartel niet volledig ten uitvoer is gelegd. Omdat niet-
naleving niet werd bestraft en moeilijk was op te sporen, werd frequent van de 
afspraken afgeweken. Op dit punt halen de partijen een aantal incidenten aan om te 
bewijzen dat het kartel niet volledig ten uitvoer zijn gelegd1042. KME en IMI verwijzen 
verder naar de NERA-verslagen die aantonen dat het prijsbeleid dat zij op de markt 
voerden, "concurrerend" was.

(729) In tegenstelling tot de invloed van een kartel op de markt, die voor het kartel als 
geheel moet worden beoordeeld, dient de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten 
voor elke deelnemer afzonderlijk te worden onderzocht. Om te bepalen of de 
overeenkomsten in de praktijk zijn toegepast, dient te worden nagegaan of de 
omstandigheden die, naar de kartelleden aanvoeren, van dien aard waren dat moet 
worden geconcludeerd dat gedurende de periode waarin zij partij waren bij de 
inbreukmakende gedragingen, de partijen daadwerkelijk hebben vermeden deze toe te 
passen door hun concurrerende gedragingen op de markt1043. Het feit dat 
ondernemingen waarvan de deelname aan heimelijke afspraken over 
prijzen/contractvoorwaarden met hun concurrenten is aangetoond, zich op de markt 
niet te allen tijde overeenkomstig de met hun concurrenten overeengekomen wijze 
hebben gedragen, is niet noodzakelijkerwijze een verzachtende omstandigheid die bij 
de vaststelling van het bedrag van de op te leggen geldboete als verzachtende 
omstandigheid in aanmerking moet worden genomen. Een onderneming die in 

  
1042 Zie het antwoord van KME van 7 november 2003, punten 208-236. De Commissie merkt op dat alle 

citaten uit het bewijsmateriaal dat KME heeft overgelegd tot staving van haar stelling volgens welke 
partijen foutieve volumecijfers hebben meegedeeld, van vóór 1997 dateren, met uitzondering van twee 
passages die HME en BCZ betreffen.

1043 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 maart 2000 in de gevoegde zaken T-25/95, T-26/95, 
T-30/95 tot T-32/95, T-34/95 tot T-39/95, T-42/95 tot T-46/95, T-48/95, T-50/95 tot T-65/95, T-68/95 
tot T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 en T-104/9, Cimenteries CBR e.a. / Commissie, Jurispr. 2000,
blz. II-491, punten 4872-4874.
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weerwil van de onderlinge afstemming met haar concurrenten een min of meer 
zelfstandig marktbeleid voert, kan eenvoudig proberen van het kartel te profiteren1044.

(730) Daarom zou voor elke onderneming afzonderlijk moeten worden aangetoond dat zij 
systematisch en duidelijk ervan heeft afgezien de beperkende overeenkomsten toe te 
passen. Het enkele feit dat zij tegenover de overige kartelleden vals hebben gespeeld, 
kan dus niet als een verzachtende factor worden aangemerkt. In de onderhavige zaak is 
het helder dat geen van de deelnemers systematisch ervan heeft afgezien hun 
overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

(731) Voorts is het vaste rechtspraak dat voor de tenuitvoerlegging van overeenkomsten 
inzake streefprijzen en andere handelsvoorwaarden niet noodzakelijkerwijs is vereist 
dat die prijzen en voorwaarden precies worden toegepast. Aansluitend bij het arrest 
van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak-ADM1045 is het zo dat, wanneer het gaat 
om een overeenkomst over streefprijzen (en niet over vaste prijzen), "de uitvoering 
van de overeenkomst vanzelfsprekend enkel impliceerde dat de partijen zich 
inspanden om deze streefprijzen te halen". Het niet-toepassen van de overeengekomen 
prijsdoelstellingen vormt niet noodzakelijkerwijs een verzachtende omstandigheid. De 
overeenkomsten kunnen derhalve worden geacht te worden uitgevoerd wanneer 
partijen hun prijzen vaststellen met het oog op het benaderen van de overeengekomen 
streefprijzen. 

(732) De Commissie concludeert, dat in deze zaak de tenuitvoerlegging van de 
kartelbesluiten werd gegarandeerd door het toezicht in de vorm van een 
"marktleiders"-systeem en de regelmatige uitwisseling van vertrouwelijke informatie. 
Onder die omstandigheden mag worden vermoed dat de betrokken concurrenten bij 
het bepalen van hun eigen gedrag op de markt rekening hielden met de uitgewisselde 
informatie. Aangetoond werd dat de deelnemers regelmatig hun verkoopscijfers 
uitwisselden - aanvankelijk in de vorm van de […]-spreadsheet, vervolgens tijdens 
vergaderingen op basis van IWCC-gegevens en ten slotte via de WBMS-
gegevensuitwisseling. Vervolgens vergeleken de partijen tijdens hun vergaderingen 
hun verkoopscijfers met streefvolumes. Aldus is bewezen dat de overeenkomst om 
vertrouwelijke informatie uit te wisselen, door elk van hen in de praktijk werd 
toegepast. Het volstaat, in de lijn van de zaak-ADM1046, op te merken, dat de 
deelnemers door elkaar hun verkoopvolumes mee te delen de betrokken overeenkomst 
hebben uitgevoerd, ongeacht of de verstrekte gegevens juist waren.

(733) De tenuitvoerlegging van de kartelbesluiten werd ook gegarandeerd door de frequente 
contacten tussen concurrenten. De perioden van spanning en afwijking van de 
overeengekomen beginselen, die zich met name voordeden in de periode van 
medio/eind 1994 tot medio 1997, kunnen als normaal worden beschouwd in de 
levenscyclus van een langlopend kartel.

(734) Wat de tenuitvoerlegging van de prijsovereenkomsten betreft, beschikt de Commissie 
over (sporadische) bewijzen voor interne instructies om de op een vergadering met 
concurrenten overeengekomen prijsverhoging door te voeren (zie de verwijzingen in 

  
1044 Arrest van het Gerecht in de zaak Cascades SA/Commissie, punt 230.
1045 Arrest Archer Daniels Midland Company e.a. / Commissie, punten 160 en 271.
1046 Arrest Archer Daniels Midland Company e.a. / Commissie, punt 279.
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overweging (510)). Voorts bevestigen, zoals hier herhaaldelijk is beschreven, 
verklaringen van Mueller en Boliden, alsmede notities van Wieland de 
verwezenlijking van de prijsdoelstellingen (zie voor nadere gegevens deel 20.3.1.2).

(735) Een aantal elementen van de overeenkomsten is misschien doeltreffender ten uitvoer 
gelegd dan andere.

(736) De Commissie merkt op dat in deel D bewijselementen zijn aangevoerd voor het feit,
dat de partijen diverse van de kartelovereenkomsten in de praktijk hebben toegepast. 
De Commissie heeft in overweging (510) ook de tenuitvoerlegging aangetoond . Deze 
verzachtende omstandigheid kan dus niet gelden voor de adressaten van de 
onderhavige beschikking.

20.5.2. Beperkte met de inbreuk behaalde voordelen

(737) De meeste partijen houden staande dat de geldboetes moeten worden verlaagd gelet op
de beperkte winsten of het ontbreken van uit de inbreuk voortvloeiende economische 
voordelen. Voorts deelt Wieland niet de algemene verklaringen van de Commissie, dat 
de hypothetische marktprijs niet kan worden bepaald en beweert zij dat de Commissie 
verplicht is de hypothetische prijs te ramen. Indien het niet langer mogelijk is bewijzen 
aan te voeren van additionele winst die met de inbreuk is behaald, mag zulks niet ten 
nadele gaan van de partijen, maar rust de bewijslast op de Commissie. 

(738) Het staat inderdaad vast, dat een aantal van de deelnemers ontoereikende operationele 
winst heeft gemaakt of operationele verliezen heeft geleden op hun Europese 
activiteiten. In tegenstelling echter tot wat de partijen suggereren, is de Commissie niet 
van mening dat in de regel het feit dat een kartel geen winst oplevert of dat enig 
economisch voordeel als gevolg van de deelneming aan een dergelijke inbreuk 
ontbreekt, hetzij als verzachtende omstandigheid in aanmerking kan worden genomen 
hetzij de zwaarte van de inbreuk kan verminderen. Het standpunt van de Commissie 
dat "de Commissie niet verplicht is om de uit de inbreuken behaalde voordelen in 
aanmerking te nemen" werd niet door het Gerecht van eerste aanleg verworpen1047. 
Het valt over het algemeen moeilijk te bepalen welke voordelen elke onderneming uit 
haar deelneming aan de inbreuk heeft behaald, al bevat het dossier een aantal 
belangrijke aanwijzingen voor aanzienlijke winsten. In het geval van een zware en 
opzettelijke inbreuk op artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-
Overeenkomst, kan de Commissie deze inbreuk als voldoende zwaar beschouwen,
zodat geen bijzonder belang behoeft te worden gehecht aan de werkelijke winst.

(739) Ook dient er aan te worden herinnerd dat volgens Wieland het kartel ten doel had de 
prijserosie een halt toe te roepen (zie overweging (620)). Het feit dat de deelnemers in 
bepaalde jaren beweerdelijk niet zo hoge economische of financiële voordelen uit de 
inbreuk haalden, is met deze doelstelling verenigbaar, met name in een sector die door 
hoge uittredingskosten wordt gekenmerkt. De economische of financiële voordelen die 
de inbreukmakers behaalden, kunnen niet tot superwinsten worden beperkt. Het feit 
dat een verlies geringer zou zijn dan wanneer er geen kartel was, vormt eveneens een 
economisch of financieel voordeel.

  
1047 Arrest LR AF 1998 A/S / Commissie, punt 268 en 307. Zie met name Europa Carton / Commissie, 

Jurispr. 1998 blz. II-869, punt 141.
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(740) Ten slotte dient de Commissie, voorzover zij het bestaan van dergelijke voordelen 
aantoont en het bedrag van de geldboete dat van het voordeel niet overschrijdt, 
overeenkomstig de doelstelling van geldboetes, het bedrag van de geldboete te 
verzwaren in de vorm van een verzwarende omstandigheid. Het feit dat de Commissie 
een dergelijk voordeel voor een aanzienlijke deel van de inbreukperiode niet kan 
becijferen, maakt van dit element nog geen verzachtende omstandigheid. Met andere 
woorden, het ontbreken van een verzwarende omstandigheid vormt nog geen 
verzachtende omstandigheid.

20.5.3. Economische moeilijkheden in de sector koperen leidingbuizen

(741) Alle partijen hebben aangevoerd dat de markt voor koperen leidingbuizen sinds eind 
van de jaren 1980 van overcapaciteit had te lijden. Met name de markttoetreding of 
expansie door gevestigde ondernemingen resulteerde in prijserosie en lage 
winstgevendheid.

(742) In recente rechtspraak heeft het Gerecht van eerste aanleg bevestigd dat de Commissie 
de zwakke financiële situatie van een sector niet als een verzachtende omstandigheid 
behoeft te beschouwen. Het Gerecht heeft ook verklaard dat, omdat de Commissie in 
eerdere zaken de economische situatie in een sector als een verzachtende 
omstandigheid in aanmerking heeft genomen, zij niet verplicht is die praktijk aan te 
houden. Als algemene regel geldt dat kartels ontstaan wanneer een sector problemen 
doormaakt. Zou de redenering van de partijen worden gevolgd, dan zou de geldboete 
nagenoeg in alle zaken vanzelfsprekend moeten worden verlaagd1048.

(743) De Commissie betoogt dat de situatie in de sector koperen leidingbuizen niet kan 
worden vergeleken met de situatie zoals die werd beschreven in de beschikkingen van 
de Commissie in de zaken Legeringstoeslag1049 en Naadloze stalen buizen1050. In de 
zaak Naadloze stalen buizen concludeerde de Commissie (overweging 25 van de 
beschikking): "De ijzer- en staalmarkt van de Gemeenschap maakt sinds de jaren 
zeventig een langdurige en ernstige crisis door, welke vooral wordt gekenmerkt door 
een aanhoudend zwakke vraag en de ineenstorting van de prijzen. Deze marktsituatie 
heeft tot een ernstige overcapaciteit en een zwakke bezettingsgraad van de installaties 
geleid, terwijl de prijzen te laag waren om de totale productiekosten te dekken en de 
winstgevendheid van de ondernemingen te waarborgen. Deze crisis heeft niet alleen 
de ijzer- en staalindustrie van de EGKS getroffen, maar ook sectoren die niet tot de 
EGKS behoren, zoals de buizensector waarop deze beschikking betrekking heeft." Zij 
voegde daaraan toe (overweging 26): "Wat meer in het bijzonder de buizensector in de 
Gemeenschap betreft, heeft de communautaire productie sinds 1980 een ingrijpend 
herstructureringsproces ondergaan om de capaciteit van de sector aan te passen aan 
de veranderende marktvoorwaarden. Tegen eind 1990 was de productiecapaciteit 

  
1048 Arrest van 29 april 2004, zaken T-236, 249, 244 - 246, 241, 242/01, Tokai Carbon/Commissie, nog niet 

gepubliceerd, punt 345.
1049 Beschikking 98/247/EGKS van de Commissie van 21 januari 1998 in zaak IV/35.814 -

Legeringstoeslag, PB L 100 van 1.4.1998, blz. 55, overwegingen 83 en 84 (bij de verlaging voor 
Acerinox werd, naast de economische crisis, ook rekening gehouden met andere verzachtende 
omstandigheden).

1050 Beschikking 2003/382/EG van de Commissie van 8 december 1999 betreffende zaak 
nr. IV/E-1/35.860-B - Naadloze stalen buizen, PB L 140 van 6.6.2003, blz. 1, overwegingen 168 
en 169.
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voor naadloze buizen met circa 20% ingekrompen. Tussen 1988 en 1991 zijn in deze 
sector meer dan 20 000 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Sinds begin 1991 heeft de 
toenemende verslechtering van de productiesituatie in de Gemeenschap, in combinatie 
met een stijgende invoer, geleid tot draconische maatregelen om de capaciteit tot het 
uiterste minimum te reduceren, en tot de sluiting van verschillende productie-
eenheden in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk."(overweging 26 van de
beschokking).

(744) In de zaak Legeringstoeslag kwam de Commissie tot de vastelling (overweging 83 van
de beschikking): "Toegegeven moet worden dat de economische toestand in de sector 
einde 1993 bijzonder kritiek was. De nikkelkoers ging pijlsnel de hoogte in, terwijl de 
prijs van roestvrij staal zeer laag was. Deze bijzondere omstandigheden bestonden 
echter slechts bij het prille begin van de onderlinge afstemming."

(745) In de onderhavige zaak stelde het op verzoek van KME opgestelde NERA-rapport dat 
"met uitzondering van Duitsland, het verbruik van koperen leidingbuizen gedurende 
de jaren 1990 een stijgende trend te zien gaf op alle belangrijke Europese markten 
(…). Het verbruik in Duitsland groeide uitzonderlijk snel tot het midden van de 
jaren 1990, maar begon af te nemen tegen het einde van de vraagboom die door de 
hereniging werd veroorzaakt. Ondanks de positieve trends die over het afgelopen 
decennium vielen waar te nemen, begon de 21ste eeuw met forse dalingen in de 
consumptie in bijna alle Europese landen" (klemtoon door de Commissie 
toegevoegd). De Commissie concludeert hieruit dat voor het grootste deel van de duur 
van de inbreuk het verbruik van koperen leidingbuizen steeg. Ook al vond er de 
afgelopen twintig jaar een consolidatieproces plaats dat in de vermindering van het 
aantal spelers op de markt voor koperen leidingbuizen resulteerde, toch lijkt de situatie 
wezenlijk te verschillen van de moeilijkheden waarmee de staalsector te kampen had.

(746) Derhalve dient de Commissie te concluderen dat deze sector tijdens de duur van de 
inbreuk niet in een crisis verkeerde, die te vergelijken valt met die in de zaken 
Legeringstoeslag en Naadloze stalen buizen en dat een verlaging van de geldboetes
dus niet gerechtvaardigd is.

20.5.4. Geleidelijk afdrijven naar de onrechtmatigheid

(747) Wieland roept als verzachtende omstandigheid het feit in dat de kartelpraktijken eerst 
werden uitgewerkt en met de jaren geleidelijk werden geïntensiveerd.

(748) De Commissie verwerpt dit argument. Vast is komen te staan dat tegen 
september 1989 de deelnemers aan de inbreuk, met name de SANCO-producenten, al 
samenwerking inzake prijzen hadden opgezet (zie de punten 6.4.1.1 en 8.2). De 
pogingen van de deelnemers de besprekingen op hun vergaderingen aan het begin van 
de inbreukperiode te verhullen tonen ook aan dat zij zich vanaf het begin bewust 
waren van het onrechtmatige karakter van deze besprekingen, zoals blijkt uit 
overweging (236). Beschrijvingen betreffende de SANCO-producenten alsmede 
KME's beschrijvingen van de regelingen - geen van deze beide elementen is door 
Wieland betwist - wijzen er niet op dat het kartel zich geleidelijk ontwikkelde.
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20.5.5. Beëindiging van ing van de inbreuk

(749) Een aantal van de partijen betoogt dat de Commissie rekening dient te houden met het 
feit dat zij hun deelname aan het kartel onmiddellijk na de inspecties en voordat de 
Commissie een brief ingevolge artikel 11 had verzonden, hebben beëindigd.

(750) De Commissie is van mening dat de onmiddellijke beëindiging van de onrechtmatige 
gedragingen in de regel niet als een verzachtende omstandigheid kan gelden in 
kartelzaken waarin van bewust gemaakte inbreuken sprake is. Volgens het Gerecht 
van eerste aanleg "[moet] de reactie van een onderneming op de instelling van een 
onderzoek naar haar activiteiten worden beoordeeld met inachtneming van de 
specifieke context van het concrete geval" en "[is] de Commissie in de regel dus niet 
gehouden om de voortzetting van de inbreuk als verzwarende omstandigheid of de 
stopzetting ervan als verzachtende omstandigheid te beschouwen, (…)"1051.

(751) Verzoeken om een verlaging van de geldboete die zijn gebaseerd op het feit dat de 
inbreuk is beëindigd, moeten derhalve worden verworpen.

(752) Halcor heeft zich uit de regelingen teruggetrokken tot tenminste begin september 
1999, meer dan één jaar voordat de Commissie haar inspecties in de lokalen van 

andere partijen uitvoerde. Mueller heeft zich in 2001 teruggetrokken, vóór de 
inspecties en toen zij met de Commissie begon mee te werken. In het geval van Halcor
verdient de onderneming geen verlaging van de geldboete, omdat punt B 3, derde 
streepje, van de Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die die uit hoofde 
van artikel 15, lid 2, van Verordening nr.17 , respectievelijk artikel 65, lid 5, van het 
EGKS –Verdrag worden opgelegd1052 (“de boeterichtsnoeren”) niet in een 
verzachtende omstandigheid voorziet wanneer een partij haar deelneming heeft 
beëindigd voordat de Commissie optreedt. In het geval van Mueller is de beëindiging
van haar rol in de onrechtmatige handelingen uiterlijk op het tijdstip waarop zij het 
bestaan van het kartel onthulde, een voorwaarde voor totale immuniteit van geldboetes
( zie punt B, onder c), van de clementieregeling van 1996).

20.5.6. Complianceprogramma

(753) De meeste partijen hebben de Commissie verzocht ermee rekening te houden dat zij 
complianceprogramma's op antitrustgebied hebben aangenomen. Voorts voert Wieland 
aan dat zij, als gevolg van de procedure in de zaak-Industriële buizen (zaak nr. 
COMP/E-1/38.240), al een complianceprogramma had lopen en alle werknemers had 
verplicht de mededingingsregels na te leven. Zij gaf de feiten toe, betoonde spijt en 
aanvaandde haar schuld. In de rechtsorde van de lidstaten gelden de bekentenis en 
spijtbetuiging als verzachtende factoren. Er bestaat geen gevaar voor herhaling. 
Volgens Wieland is er, wat haar betreft, geen behoefte aan afschrikking1053.

(754) De Commissie verwelkomt alle initiatieven om complianceprogramma's op 
antitrustgebied op te zetten. Niettemin dient bedacht te worden dat het weliswaar van 
belang is dat een onderneming maatregelen treft om te voorkomen dat haar 
medewerkers zich in de toekomst opnieuw aan inbreuken op het communautaire 

  
1051 Arrest Asea BrownBoveri/Commissie, punt 213.
1052 PB C 9 van 14.1.1998, blz. 3.
1053 Zie antwoord Wieland van 7 november 2003, punten 86-90.
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mededingingsrecht schuldig zullen maken, doch dat deze omstandigheid niet afdoet
aan het feit dat een een inbreuk is begaan. Het enkele feit dat de Commissie in een 
aantal van haar eerdere beschikkingen de toepassing van een complianceprogramma 
als verzachtende omstandigheid in aanmerking heeft genomen, betekent dus niet dat 
zij verplicht is in een bepaald geval op dezelfde wijze te handelen1054. Dit geldt met 
name wanneer de betrokken inbreuk, zoals in het onderhavige geval, een kennelijke 
inbreuk vormt op artikel 81, lid 1, onder a) en b), van het Verdrag en artikel 53, lid 1, 
onder a) en b), van de EER-Overeenkomst1055.

(755) De Commissie kan derhalve niet de stelling aanvaarden dat de aanneming van een 
complianceprogramma als verzachtende omstandigheid in aanmerking moet worden 
genomen.

20.5.7. De naar beweerd jegens Boliden door KME uitgeoefende dwang

(756) Niet kan worden vastgesteld of een aantal verklaringen van Boliden dat zij onder 
dwang van KME heeft gehandeld, juist zijn. De Commissie is van mening dat de 
positie van Boliden hierdoor niet ongunstig is beïnvloed. Met name zou, wanneer werd 
bewezen dat Boliden onder dwang had gehandeld, zulks niet als verzachtende 
omstandigheid gelden. Een onderneming die door andere deelnemers wordt 
gedwongen deel te nemen aan een inbreuk op het mededingingsrecht, moet dit ter 
kennis van de overheid brengen. In het licht van een dergelijke mogelijkheid, waarbij 
de wet wordt nageleefd, kan deelname aan onrechtmatige kartelactiviteiten niet 
worden gerechtvaardigd. 

20.5.8. Medewerking buiten de clementieregeling van 1996 om

(757) De Commissie merkt op dat, in tegenstelling tot punt 23 van de clementieregeling 
van 2002, de clementieregeling van 1996 geen bepaling bevat waarin in een 
bijzondere beloning wordt voorzien voor een indiener van een clementieverzoek die
feiten aan het licht brengt die de Commissie niet eerder bekend waren en die een 
rechtstreeks gevolg hebben voor de zwaarte of de duur van het kartel. Het is daarom 
passend een dergelijke medewerking als verzachtende omstandigheid in aanmerking te 
nemen.

(758) De Commissie is van mening dat de medewerking van Outokumpu in dit verband als 
verzachtende omstandigheid kan gelden. Outokumpu was de eerste om de volledige 
duur van het Europese kartel in de Europese sector koperen leidingbuizen aan het licht 
te brengen, en met name was zij de eerste om doorslaggevende bewijzen en 
verklaringen te verstrekken die aantonen dat de inbreuk bleef doorlopen in de periode 
van juli 1994 tot en met juli 1997 (en in de periode van 1990 tot en met eind 1992). De 
bijdrage van Outokumpu was noodzakelijk om aan te tonen dat het één voortdurend 
kartel betrof, dat in september 1989 begon en tot maart 2001 is blijven doorlopen. Op 
basis van het bewijsmateriaal dat vóór Outokumpu's clementieverzoek werd verkregen 
van Mueller en tijdens de inspecties (zie ook overweging (777)), had de Commissie de 

  
1054 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-7/89, Hercules Chemicals/Commissie, Jurispr. 1991, 

blz. 1711, punt 357, in hogere voorziening bevestigd door het arrest van het Hof van 8 juli 1999 in 
zaak C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissie, Jurispr. 1999, blz. I-4235.

1055 Arrest Archer Daniels Midland Company e.a./Commissiepunt 280.
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duur en het voortduren van de inbreuk van september 1989 tot juli 1997 niet kunnen 
aantonen.

(759) De Commissie is van mening dat Outokumpu voor haar medewerking niet mag 
worden bestraft door de onderneming een hogere geldboete op te leggen dan die welke 
zij had moeten betalen, zo zij geen medewerking had verleend. Daarom dient het 
basisbedrag van Outokumpu's geldboete te worden verlaagd tot de hypothetische 
boetedie Outokumpu voor een inbreuk met een looptijd van drieënhalf jaar zou zijn 
opgelegd. In het licht van het voorgaande dient het basisbedrag van de aan Outokumpu 
op te leggen geldboete buiten de clementieregeling van 1996 om te worden verlaagd 
met 40,17 miljoen EUR wegens haar daadwerkelijke medewerking.

(760) De Commissie is ook van mening dat de medewerking van KME in dit opzicht als
verzachtende omstandigheid kan gelden. Hoewel de Commissie in haar mededeling 
van punten van bezwaar over geïsoleerde aanwijzingen beschikte dat de onrechtmatige 
gedragingen ook met kunststof beklede buizen betroffen en over steviger 
bewijsmateriaal met betrekking tot de uitwisseling van informatie over met kunststof 
beklede buizen, toch kon zij pas dankzij de bijdrage van KME het bestaan aantonen 
van één enkele, voortdurende en complexe inbreuk ten aanzien van 
WICU/Cuprotherm-buizen, en dit vanaf begin 1991. Wieland betwistte de bijdrage 
van KME, die ook op de hoorzitting werd gepresenteerd, niet.

(761) De Commissie is van mening dat de KME groep voor haar medewerking niet mag 
worden bestraft . Het basisbedrag van de aan de KME groep op te leggen geldboete
dient daarom te worden verlaagd. Het passende referentiepunt voor de verlaging is het 
relatieve belang van de sector met kunststof beklede buizen vergeleken met de gewone 
koperen leidingbuizen. Op grond van dit critetium doch zonder een mathematische 
berekening te maken, dient het basisbedrag van de boete te worden verlaagd met 7,93
miljoen EUR.

20.5.9. Geen verlaging wegens een administratieve procedure

(762) KME voert aan dat de Commissie ermee rekening dient te houden dat bepaalde 
factoren KME's inspanningen om een volledig antwoord op de mededeling van punten 
van bezwaar te geven, belemmerden. Met name is KME van mening dat de termijn 
van acht weken om op de mededeling van punten van bezwaar te antwoorden, te kort 
was1056. Volgens de Commissie kan een dergelijke omstandigheid niet gelden als een 
verzachtende omstandigheid bij het berekenen van de geldboete, maar houdt zij 
verband met de kwestie van de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van 
verdediging. In dit verband merkt de Commissie op dat de partijen meer dan negen 
weken de tijd hadden om hun schriftelijke antwoorden op de mededeling van punten 
van bezwaar in te dienen en dat, wat KME betreft, de onderneming erin slaagde een 
erg gedetailleerd antwoord van bijna 130 bladzijden in te dienen. De Commissie merkt 
voorts op dat KME haar standpunt ook verder kon uiteenzetten tijdens de hoorzitting 
die op 28 november 2003 heeft plaatsgevonden, en dat zij, evenals de andere partijen, 
nadien schriftelijk opmerkingen mocht maken over bepaalde kwesties. De rechten van 
verdediging van KME zijn daarom kennelijk gerespecteerd.

  
1056 Zie antwoord KME van 7 november 2003, punten 614-626.
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20.6. Toepassing van het 10%-omzetplafond

(763) De meeste partijen betogen dat het relevante cijfer voor het bepalen van het 10%-
omzetplafond voor geldboetes de wereldomzet voor de in 2002 toegevoegde waarde is 
(dat wil zeggen de verwerkingsmarge) - in plaats van hun geconsolideerde omzet op 
basis van de volle prijs (dat wil zegen de toegevoegde waarde plus de prijs van het 
metaal). De adressaten van de beschikking in de zaak Industriële buizen betogen 
voorts dat het 10%-omzetplafond moet worden toegepast vóór enige verlaging in het 
kader van de clementieregeling en vóór het totaal van de geldboetes in de beide zaken, 
de zaak Industriële buizen (zaak nr. COMP/E-1/38.240) en de onderhavige zaak.

(764) Outokumpu betoogt dat het niet eerlijk en onevenredig zou zijn dat de Commissie met 
het oog op de vaststelling van geldboetes een omzet als uitgangspunt zou nemen welke 
groter is dan die van Outokumpu Copper Products Oy in Europa.

Het standpunt van de Commissie 

(765) Wat betreft het argument van de partijen in verband met de verwerkingsmarge-omzet, 
zij hier verwezen naar de discussie in overweging (679). De omzet is een 
weerspiegeling van hetgeen de afnemers wordt berekend, en is derhalve het relevante 
cijfer.

(766) Het bedrag van de geldboete dat met inaanmerkingneming van eventuele verzachtende 
of verzwarende omstandigheden wordt vastgesteld, mag niet meer dan 10% van de 
wereldwijde omzet van de betrokken onderneming bedragen. Volgens vaste 
rechtspraak hoeft de Commissie het maximumbedrag van de geldboete niet tot 10% 
omzet op de relevante product- en geografische markt te beperken, maar heeft deze 
omzet betrekking op de totale omzet van de onderneming1057.

(767) De Commissie verwijst naar haar redenering in overweging (697) ter weerlegging van 
het argument dat het 10%-omzetplafond moet worden toegepast op het 
samengevoegde bedrag van de geldboetes in de zaken Industriële buizen en Koperen 
leidingbuizen. Het feit dat de Commissie een onderzoek voert in meer zaken (die 
weliswaar als één enkele zaak zijn ingeleid en nadien zijn opgesplitst), staat niet eraan 
in de weg dat zij, waar passend, voor elke inbreuk het maximumbedrag oplegt.

20.7. Toepassing van de clementieregeling van 1996

(768) De adressaten van de onderhavige beschikking hebben met de Commissie meegewerkt 
tijdens de verschillende stadia van het onderzoek naar de inbreuken, teneinde de in de 
clementieregeling van 1996 beschreven gunstige behandeling te kunnen krijgen. 
Daarom onderzoekt de Commissie in het volgende deel, in chronologische volgorde, 
of de betrokken partijen aan de in die clementieregeling beschreven voorwaarden
hebben voldaan.

  
1057 Arrest Cheil Jedang Corp./Commissie, punt 60; arrest van het Hof van 7 juni 1983 in de gevoegde 

zaken 100 tot 103/80, Musique Diffusion Française e.a./Commissie, Jurispr. 1983, blz. 1825, punt 119; 
arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 juli 1994 in zaak T-43/92, Dunlop Slazenger 
International Ltd/Commissie, Jurispr. 1994, blz. II-441, punt 160, en arrest van het Gerecht van eerste 
aanleg van 6 april 1995 in zaak T-144/89, Cockerill Sambre/Commissie, Jurispr. 1995, blz. II-947, 
punt 98.
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20.7.1. De Mueller-groep

(769) Mueller - de huidige moedermaatschappij van WTC Holding Company Inc, van 
Mueller Europe Ltd, DENO Holding Company Inc en van DENO Acquisition EURL -
was de eerste onderneming die de Commissie heeft ingelicht over het bestaan van een 
kartel in de sector koperen leidingbuizen dat de EER-markt in de jaren 1990 trof. 
Dankzij het […] materiaal […] die Mueller […] - vóór de inspecties van de 
Commissie - heeft verstrekt, kon de Commissie het bestaan, de inhoud en de 
deelnemers van een aantal kartelvergaderingen die met name werden gehouden 
in 1989, 1994 en tussen 1997 en 1998, en diverse contacten in verband met het kartel 
tot en met 2001 vaststellen, alsmede inspecties uitvoeren op 22 maart 2001 en daarna.

(770) Mueller heeft onmiddellijk een eind aan haar deelneming aan de inbreuk gemaakt, nog 
voordat zij met de Commissie begon mee te werken (zie overweging (597)). Zij heeft 
de Commissie voortdurend alle relevante beschikbare informatie, documenten en 
bewijsstukken verschaft, en heeft tijdens het gehele onderzoek volledige medewerking 
verleend in de vorm van talrijke verklaringen. Mueller heeft andere deelnemers niet 
onder druk gezet, noch trad zij op als aanstoker, noch speelde zij een bepalende rol. 

(771) Mueller dient derhalve volledige immuniteit van geldboetes te genieten.

20.7.2. Outokumpu

(772) Outokumpu heeft de Commissie ingelicht over haar bereidheid met de Commissie mee 
te werken op 9 april 2001, toen een tweede inspectie in haar lokalen plaatsvond. Zij 
verschafte bewijsstukken waarover zij beschikte op 30 mei 2001, kort na de inspecties 
van de Commissie op 22 en 23 maart 2001 en op 9 april 2001. 

(773) Het bewijsmateriaal, de ondernemingsverklaringen en getuigenverklaringen die 
Outokumpu heeft verstrekt, bestrijken een periode die loopt van 1987 tot en met 2001. 
In haar memorandum van 30 mei 2001 heeft Outokumpu een beschrijving van het 
kartel verstrekt, met inbegrip van een limitatieve lijst van de multilaterale 
vergaderingen van producenten van koperen leidingbuizen (met vermelding van data, 
locaties en deelnemers), alsmede een aantal aanvullende documenten die zij tijdens 
haar interne audit had aangetroffen. Zij heeft ook een beschrijving gegeven van de 
context van een aantal handgeschreven aantekeningen en andere documenten die 
tijdens de inspecties waren aangetroffen in de kantoren van haar medewerkers, 
hetgeen de mogelijkheid bood deze documenten in verband te brengen met specifieke 
feiten binnen het kartel. Deze verklaring werd gecompleteerd door mondelinge 
verklaringen die Outokumpu heeft afgelegd tijdens verhoren die op verzoek van de 
Commissie op 4 en 11 februari 2003 te Brussel werden gehouden, alsmede door een 
antwoord van 21 februari 2003 op het verzoek om inlichtingen dat de Commissie ter 
voorbereiding van deze verhoren had gezonden. Opgemerkt moet worden dat de 
verhoren van 4 en 11 februari 2003 aanvankelijk voor juni 2002 waren gepland, en dat 
de betrokken medewerkers ermee hadden ingestemd zich op dat tijdstip aan die 
verhoren te onderwerpen, maar dat de Commissie de ondervraging van die 
medewerkers om interne redenen heeft uitgesteld. 

(774) De Commissie merkt op dat de lijst van vergaderingen die aan Outokumpu's eerste 
verklaring van mei 2001 was gehecht, lacunes bevatte voor bepaalde periodes van de 
inbreuk (met name de periode van 1990 tot en met 1995, en begin 1999 en 
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februari 2000), al gaf Outokumpu van de vergaderingen tijdens deze periode wel 
algemene beschrijvingen, die accuraat zijn gebleken. Deze lacunes werden achteraf op 
bevredigende wijze aangevuld, met name door de verklaring van Outokumpu 
van 21 februari 2003, waarin Outokumpu antwoordde op bepaalde vragen die waren 
gesteld tijdens de verhoren van haar vertegenwoordigers, en ook door verklaringen 
van haar vertegenwoordigers die de kartelactiviteiten bevestigden. Het feit dat 
Outokumpu geen specifieke herinneringen meer heeft van alle kartelvergaderingen 
tijdens de hele periode van de inbreuk, doet niets af aan de conclusie van de 
Commissie dat Outokumpu's medewerking volledig was.

(775) De medewerking van Outokumpu in deze zaak is bijna anderhalf jaar vóór die van de 
overige karteldeelnemers begonnen. De Commissie erkent dan ook dat Outokumpu's 
vroege medewerking de Commissie in staat heeft gesteld de inbreuk beter te begrijpen 
en de tijdens de inspecties verkregen documenten te interpreteren. De informatie die 
Outokumpu heeft verstrekt in de vorm van belangrijk bewijsmateriaal, 
ondernemingsverklaringen en verhoren van directeuren was gedetailleerd en werd dan 
ook uitgebreid door de Commissie gebruikt bij het voeren van haar onderzoek. Die 
informatie werd ook gebruikt voor het opstellen van verzoeken om inlichtingen die 
ertoe hebben bijgedragen Halcor te doen bekennen dat zij bij het kartel was betrokken.
Aldus heeft Outokumpu in aanzienlijke mate met de Commissie meegewerkt bij het 
vaststellen van de feiten die aan deze beschikking ten grondslag liggen.

(776) Outokumpu komt niet in aanmerking voor niet-oplegging of een zeer aanzienlijke 
vermindering van de geldboete met ten minste 75% van het bedrag overeenkomstig 
deel B van de clementieregeling van 1996. Meer bepaald voldoet zij niet aan de 
voorwaarde van van deel B, oder a), omdat zij de Commissie niet over het kartel heeft 
ingelicht, voordat de Commissie, in deze zaak, haar bij beschikking gelaste inspecties 
had verricht.

(777) Evenmin komt Outokumpu in aanmerking voor een aanzienlijke vermindering van de 
geldboete met 50 tot 75% op grond van deel C van de clementieregeling van 1996, 
omdat de bij beschikking gelaste inspecties van de Commissie voldoende gronden
hebben opgeleverd om de procedure die tot een beschikking in de onderhavige zaak 
heeft geleid, in te leiden. De inspecties hebben rechtstreekse bewijzen voor het bestaan 
van het kartel opgeleverd, voornamelijk in de periode van 1989, 1994 en van 
juli 1997 tot en met maart 2001. Al waren het bewijsmateriaal en de aanwijzingen 
vóór en na die periode - met inbegrip van documenten betreffende de eerst bekende 
kartelvergadering op ruimer Europees niveau in september 1989 en verdere 
vergaderingen in 1994 - slechts sporadisch, toch is de Commissie van mening dat zij 
in deze zaak de procedure had kunnen inleiden en een voortdurende inbreuk van 
minstens juli 1997 tot en met maart 2001 had kunnen aantonen zonder de 
medewerking van Outokumpu. Aangezien Outokumpu echter de eerste was om de 
volledige duur van de inbreuk en, gestaafd door documenten, het voortdurende 
karakter van de inbreuk aan het licht te brengen, werd haar medewerking buiten de 
clementieregeling van 1996 om (overwegingen (757) tot en met (759)) als 
verzachtende omstandigheid in aanmerking genomen.

(778) Volgens deel D van de clementieregeling van 1996 kan een onderneming die niet aan 
alle voorwaarden van deel B of C voldoet, toch nog in aanmerking komen voor een 
belangrijke vermindering met 10 tot 50% van de geldboete die haar anders was 
opgelegd. De Commissie merkt op dat Outokumpu, voordat de mededeling van punten 
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van bezwaar was gezonden, een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot het vaststellen
van het bestaan van de inbreuk en dat zij, na het ontvangen van de mededeling van 
punten van bezwaar, de Commissie heeft meegedeeld dat zij de feiten waarop de 
Commissie haar bezwaren baseert, niet fundamenteel betwist. Bijgevolg voldoet 
Outokumpu aan de voorwaarden van deel D van de clementieregeling van 1996, 
waardoor zij aanspraak kan maken op een belangrijke vermindering van de 
geldboete (10-50%).

(779) Overeenkomstig deel D van de clementieregeling van 1996 en gelet op Outokumpu's 
vroege en uitgebreide medewerking,dient Outokumpu derhalve een vermindering te 
worden verleend van 50% van de geldboete die de onderneming zou zijn opgelegd 
indien zij niet met de Commissie had meegewerkt. 

(780) De totale geldboete die Outokumpu dient te worden opgelegd, bedraagt bijgevolg 
36,14 miljoen EUR.

20.7.3. De KME-groep

(781) KME beweert dat zij dankzij haar medewerking aanspraak kan maken op een 
vermindering van 50% op grond van deel D van de clementieregeling van 19961058. 
KME beweert dat zij de Commissie belangrijke informatie heeft verstrekt en dat zij 
tijdens het hele onderzoek voortdurend is blijven meewerken1059. KME betoogt dat 
haar medewerking volledig vrijwillig was1060. KME gelooft dat zij wezenlijk heeft 
bijgedragen tot het vaststellen van het bestaan van de inbreuk en dat zij volledig uit 
vrije wil heeft meegewerkt1061.

(782) Meer bepaald voert KME aan dat zij, naast Outokumpu, de enige onderneming was 
die een algemene beschrijving heeft verstrekt van de regelingen voor de 
periode 1988-2001. Zij verschafte een gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen 
die tijdens de vergaderingen aan de ordee kwamen, zoals bijvoorbeeld kortingen en 
prijslijnen. KME's verklaring bevatte een algemene beschrijving vanaf 1997 van de 
zogenoemde DWR-vergaderingen, met inbegrip van duur, deelnemers en besproken 
onderwerpen. KME legde ook het marktleidersysteem uit en verschafte details over 
nationale contacten. Na Wieland was KME de eerste onderneming om de Commissie 
voor de periode 1992-2001 een lijst met 41 vergaderingen op Europees niveau te 
verstrekken, alsmede een lijst van vergaderingen op nationaal niveau. Voorts 
verstrekte KME ook informatie over SANCO-, WICU- en Cuprotherm-producten1062.

(783) KME begon pas met de Commissie mee te werken toen zij antwoordde op een brief 
ingevolge artikel 11 die haar in juli 2002 in de zaak Industriële buizen (zaak 38.240)
was gezonden, een zaak die pas na de inspecties van de zaak Koperen leidingbuizen is 
afgesplitst. Tegelijk erkent de Commissie dat de aanzet tot de medewerking niet werd 
gegeven door de brief ingevolge artikel 11 die KME werd gezonden in het kader van 
de procedure in de zaak Koperen leidingbuizen. De inspecties ter plaatse die de 
Commissie bij beschikking had gelast, werden al in maart 2001 uitgevoerd. KME was 

  
1058 Zie antwoord KME van 7 november 2003, punten 547-573.
1059 Zie antwoord KME van 7 november 11.2003, punten 548 en 549.
1060 Zie antwoord KME van 7 november 11.2003, punt 550.
1061 Zie antwoord KME van 7 november 11.2003, punten 547-569.
1062 Zie antwoord KME van 7 november 11.2003, punten 547-569.
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al ruim 18 maanden van het onderzoek van de Commissie op de hoogte, doch bood 
haar medewerking pas aan toen zij andermaal werd benaderd met een formele 
maatregel van de Commissie in de zaak-Industriële buizen. Dat het optreden van de 
Commissie uit KME's oogpunt ook voor de onderhavige procedure van belang is, 
blijkt uit het feit dat KME gelooft dat de Commissie bepaalde regels, zoals het 10%-
omzetplafond, moet toepassen op het totale bedrag van de geldboetes die in beide 
procedures worden opgelegd. Het clementieverzoek van KME in de zaak Koperen 
leidingbuizen is pas op 15 oktober 2003 ingediend, bijna anderhalf jaar na 
Outokumpu's verzoek.

(784) De Commissie is van mening dat KME tot het vaststellen van het bestaan van de 
inbreuk voor de gehele duur ervan wezenlijk heeft bijgedragen, nog voordat de 
mededeling van punten van bezwaar werd gezonden; waarvoor zij de nodige 
erkenning moet krijgen.

(785) Wat de volledige duur van de inbreuk betreft, merkt de Commissie op dat KME pas de 
tweede was om een beschrijving te geven nadat de Commissie al doorslaggevend 
bewijsmateriaal van Outokumpu had ontvangen. Wat een lijst van vergaderingen 
betreft, hebben Outokumpu (in zekere mate) en vooral Wieland de Commissie 
bewijsmateriaal verstrekt vóór KME. Voor het vaststellen van het voortdurende 
karakter van de inbreuk was de medewerking van KME van ondergeschikt belang.

(786) De Commissie erkent evenwel, dat KME's beschrijving van de samenwerking binnen 
het kartel, in tegenstelling tot die van Wieland, zich ook heeft uitgestrekt tot de vroege 
jaren van de inbreuk, de periode 1988-1993. KME beweerde echter dat er een 
onderbreking was van 1990 tot en met eind 1992 en van medio 1994 tot medio 1997. 
Voor de "rustige periodes" kon KME geen toegevoegde waarde leveren. Wat de 
periode 1988-1995 betreft, beschikte de Commissie al over voldoende bewijsmateriaal 
voordat KME haar clementieverzoek had ingediend. Vergeleken met Wieland, heeft
KME geen contemporaine documenten verstrekt, die de inhoud van de inbreuk 
aantonen. De reiskostendeclaraties die KME opstelde, waren grotendeels al tijdens de 
inspecties verzameld en, ook al wijzen zij op de aanwezigheid van bepaalde personen 
op bepaalde vergaderingen, toch stelden zij de Commissie niet in staat de specifieke 
mededingingverstorende inhoud van die vergaderingen aan te tonen. KME heeft geen 
opmerkingen gemaakt bij contemporaine karteldocumenten die in haar lokalen werden 
aangetroffen.

(787) Wat betreft beschrijvingen van de inhoud van de vergaderingen (kortingen en 
prijslijnen), bevestigde KME in zekere mate de gedetailleerde beschrijving van de 
vroegere directeur uit de sector koperen leidingbuizen. 

(788) Er dient echter op te worden gewezen dat de Commissie, dankzij de inspecties en uit 
andere bronnen, voordien al bewijsmateriaal had verkregen over een aantal 
vergaderingen en uitwisselingen van vertrouwelijke informatie tijdens deze periode,
zoals bijvorbeeld is beschreven in de overwegingen (769), (770), (773)-(775) en zoals 
duidelijk blijkt uit de beschrijving van de feiten in deel D.

(789) De Commissie deelt de opvatting van KME dat zij zowel nieuw bewijsmateriaal heeft 
verstrekt als bewijsmateriaal dat bestaand bewijsmateriaal bevestigde, en dit voor de 
volledige periode van de inbreuk van 1988 tot en met 2001. Daarentegen is de 
Commissie het niet eens met KME's stelling dat de Commissie slechts over zeer



NL 218 NL

beperkte beschrijvingen van de mededingingverstorende regelingen beschikte vóór 
KME's antwoord op het verzoek om inlichtingen van de Commissie, zoals reeds is 
uiteengezet in overweging (787).

(790) Wat de specifieke vergaderingen aangaat die KME als eerste aan het licht bracht, 
merkt de Commissie op dat voor het vaststellen van een kartel niet is vereist dat van 
alle vergaderingen en contacten tussen concurrenten die hebben plaatsgevonden, een 
uitputtende lijst wordt opgesteld en een uitputtende beschrijving wordt gegeven.

(791) De bijdragen van KME in het kader van de clementieregeling dienen aldus te worden 
beoordeeld, dat alle hypothetische nadelen worden vermeden als gevolg van de 
informatie die werd verkregen tijdens verhoren van medewerkers van Outokumpu en 
de daarop volgende verklaring van Outokumpu.

(792) KME was niet de eerste onderneming die de Commissie doorslaggevend 
bewijsmateriaal heeft verstrekt over het kartel in de sector koperen leidingbuizen, 
zoals vereist in deel B, onder b), van de clementieregeling van 1996, en daarom komt 
zij niet in aanmerking op grond van deel C waarin naar de voorwaarden van deel B, 
onder b) tot en met e), wordt verwezen. Niettemin kan, krachtens deel D van diezelfde 
clementieregeling, een onderneming die niet aan alle voorwaarden van deel B of C 
voldoet, toch nog in aanmerking komen voor een belangrijke vermindering 
met 10 tot 50% van de geldboete die haar anders zou zijn opgelegd.

(793) Na ontvangst van de mededeling van de punten van bezwaar, heeft KME de 
Commissie meegedeeld dat zij de feiten waarop de Commissie haar beschuldigingen 
baseerde, niet fundamenteel betwist.

(794) Na zorgvuldige afweging van al deze omstandigheden is de Commissie van oordeel
dat KME voldoet aan de voorwaarden van deel D, punt 2, eerste en tweede streepje, 
van de clementieregeling van 1996 en kent zij de onderneming een vermindering met 
35% van de geldboete toe die haar zou zijn opgelegd, indien zij niet met de Commissie 
had meegewerkt.

(795) De totale geldboete die aan de ondernemingen van de KME-groep wordt opgelegd, 
dient derhalve 67,08 miljoen EUR te bedragen (waarvan 32,75 miljoen EUR aan de 
KME-groep, 17,96 miljoen EUR aan KME AG, en 16,37 miljoen EUR aan de door 
EM en TMX gevormde onderneming ).

20.7.4. Wieland Werke en Buntmetall

(796) Wieland Werke (met inbegrip van Buntmetall) begon pas met de Commissie mee te 
werken toen zij antwoordde op een brief ingevolge artikel 11 die haar in 
juli 2002 werd gezonden in de zaak Industriële buizen (zaak nr.38.240), een zaak die 
pas na de inspecties is afgesplitst van de zaak Koperen leidingbuizen. Tegelijk erkent 
de Commissie dat de aanzet tot de medewerking niet werd gegeven door een brief 
ingevolge artikel 11 die Wieland werd gezonden in het kader van de procedure in de 
zaak Koperen leidingbuizen. De inspecties ter plaatse die de Commissie bij 
beschikking had gelast, werden al in maart 2001 uitgevoerd. Wieland was al 
ruim 20 maanden van het onderzoek van de Commissie op de hoogte, doch zij bood 
haar medewerking in deze zaak pas op 23 januari 2003 aan - voordat jegens haar
andermaal een formele maatregel door de Commissie werd genomen in de zaak



NL 219 NL

Industriële buizen. Dat het optreden van de Commissie uit Wielands oogpunt ook voor 
deze procedure van belang is, blijkt uit het feit dat Wieland erkent dat de beide 
procedures zozeer met elkaar verweven zijn dat volgens Wieland de opsplitsing in 
twee zaken kunstmatig is.

(797) Wieland (met inbegrip van Buntmetall) verschafte een gedetailleerde beschrijving van 
het functioneren van het kartel sinds 1993 (waarbij zij beweerde dat er een 
onderbreking was "van medio 1994 tot en met voorjaar 1996/97") en gaf belangrijke 
toelichting om de contemporaine notities van haar medewerkers te begrijpen, namelijk 
dat de memo’s "neutraal" geredigeerde samenvattingen waren van 
kartelvergaderingen, die de periode van medio 1997 tot en met 2001 bestreken en die 
grotendeels tijdens de inspecties door de Commissie waren aangetroffen. Wieland was 
de eerste om een lijst van vergaderingen voor de periode van 1996 tot en met 2001 te 
verstrekken. Met name voor 1996 bracht Wieland een aantal vergaderingen aan het 
licht die hielpen bij het reconstrueren van de omvang van de kartelactiviteiten tijdens 
de beweerdelijk "rustige periode". Deze informatie completeerde de door Outokumpu 
verschafte informatie. Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat Wieland Werke tot 
het vaststellen van het bestaan van de inbreuk wezenlijk heeft bijgedragen nog voordat
de mededeling van punten van bezwaar werd gezonden, waarvoor zij de nodige 
erkenning dient te krijgen. De Commissie merkt echter op dat Wieland in haar 
clementieverzoek verklaarde zich niets te herinneren van de periode vóór 1993. De 
bijdragen van Wieland in het kader van de clementieregeling dienen aldus te worden 
beoordeeld, dat alle hypothetische nadelen worden vermeden die zouden kunnen 
voortvloeien uit de informatie die werd verkregen tijdens verhoren van medewerkers 
van Outokumpu en de daarop volgende verklaring van Outokumpu. In haar antwoord 
op de mededeling van punten van bezwaar heeft Wieland de aanvangsdatum van de 
inbreuk niet betwist, maar heeft zij aangevoerd dat er onderbrekingen waren. De 
onderneming heeft de feiten niet fundamenteel betwist.

(798) Wieland Werke (met inbegrip van Buntmetall) was niet de eerste onderneming die de 
Commissie doorslaggevend bewijsmateriaal verstrekte over het kartel in de sector 
koperen leidingbuizen, zoals vereist in deel B, onder b), van de clementieregeling 
van 1996, en komt derhalve niet in aanmerking op grond van deel C, waarin naar de 
voorwaarden van deel B, onder b) tot en met e), wordt verwezen. Niettemin kan, 
volgens deel D van de genoemde clementieregeling, een onderneming die niet aan alle 
voorwaarden van deel B of C voldoet, toch nog in aanmerking komen voor een 
belangrijke vermindering met 10 tot 50% van de geldboete die haar anders zou zijn
opgelegd.

(799) Na een zorgvuldige afweging van al deze omstandigheden mag worden geconcludeerd 
dat Wieland Werke en Buntmetall aan de voorwaarden van deel D, punt 2, eerste en 
tweede streepje, van de clementieregeling van 1996 voldoen. De Commissie kent 
Wieland en Buntmetall een vermindering van 35% van de geldboete toe, die hun zou 
zijn opgelegd, indien zij niet met de Commissie hadden meegewerkt.

(800) De totale geldboete die Wieland Werke wordt opgelegd, dient bijgevolg 27,8411
miljoen EUR te bedragen (waarvan 2,43 miljoen EUR voor de Wieland groep; 
24,7416 miljoen EUR voor Wieland Werke; en 0,6695 miljoen voor Buntmetall)..



NL 220 NL

20.7.5. Halcor

(801) Halcor heeft een clementieverzoek ingediend en is met de Commissie begonnen mee 
te werken onmiddellijk na de ontvangst van een brief ingevolge artikel 11 van 
verordening no 17 die haar in maart 2003 was gezonden. In de lokalen van Halcor 
waren voordien geen inspecties uitgevoerd. De brief ingevolge artikel 11 die Halcor in 
maart 2003 was gezonden, was het eerste contact van Halcor met de Commissie in het 
onderzoek in de zaak Koperen leidingbuizen, hoewel het feit dat inspecties hadden 
plaatsgevonden, in de sector koperen leidingbuizen openbare informatie was, omdat 
bepaalde partijen persberichten over de inspecties hadden gepubliceerd.

(802) Halcor voert aan dat de haar in het kader van de clementieregeling toe te kennen 
vermindering niet geringer mag zijn, louter omdat een verzoek om inlichtingen was 
gezonden. Het informatieverzoek was erg ruim. Halcor verstrekte vrijwillig 
informatie, zonder enige juridische verplichting om op het verzoek om inlichtingen te 
antwoorden. Het feit dat informatie werd gegeven, mag niet betekenen dat de 
onderneming niet voor clementie in aanmerking komt.

(803) Een aanzienlijk deel van de informatie werd meegedeeld in antwoord op de aan Halcor 
verzonden brief ingevolge artikel 11 van verordening nr. 17 en valt daarom als 
dusdanig onder de verplichting voor de onderneming, overeenkomstig 
artikel 11 volledig op die verzoeken om inlichtingen te antwoorden. De Commissie 
erkent niettemin dat het antwoord van Halcor op de brief ingevolgeartikel 11 van de 
Commissie, waarbij zij ook een clementieverzoek indiende, verder ging dan haar 
verplichting te antwoorden. Alvorens haar antwoord toe te zenden, deelde de 
onderneming, als onderdeel van haar clementieverzoek, een aantal documenten mee 
die contemporain zijn met de inbreuk. In haar antwoord beschreef zij het functioneren 
van het kartel. De Commissie wijst er op dat, voorzover Halcor voor zichzelf 
belastende informatie verstrekte, deze informatie moet worden beloond in het kader 
van Halcors clementieverzoek.

(804) Halcor heeft gedetailleerde beschrijvingen verstrekt van het functioneren van het 
kartel en van haar deelneming aan de vergaderingen, ook al was haar deelneming al 
vastgesteld voordat de onderneming begon mee te werken. In dit verband dient te 
worden opgemerkt dat het enige potentieel nieuwe element en de enige potentieel 
nieuwe bron voor een wezenlijke bijdrage voor het vaststellen van bepaalde elementen 
van de inbreuk, Halcors bewering is dat zij gedwongen werd door of een ultimatum 
kreeg van de groep van vijf om aan de inbreuk deel te nemen, indien dit zou zijn
bewezen. De Commissie is van mening dat Halcor een verklaring in haar eigen belang 
heeft afgelegd, zonder afdoende gronden. Belangrijk hierbij is het feit dat Halcor, na 
het doornemen van het dossier en na op de hoorzitting te zijn geconfronteerd met de 
argumenten van de andere partijen, geen verdere toegevoegde waarde heeft geleverd
voor het vaststellen van de feiten door toelichting en verdere duidelijkheid te 
verschaffen over haar rol tijdens eerdere kartelvergaderingen op Europees niveau of 
tijdens andere vergaderingen met deelnemers van het Europese kartel (die in diverse 
verklaringen van andere partijen en tijdens Muellers presentatie op de hoorzitting 
werden vermeld), noch over de vraag waarom zij zich bedreigd voelde door 
concurrenten met wie zij voordien onrechtmatig had samengewerkt. Dus was, tot op 
dat tijdstip, Halcors medewerking beperkt. De specifieke waarde van Halcors 
clementieverzoek ligt in de contemporaine notities van kartelvergaderingen die 
prijscoördinatie en volumetoewijzing bewijzen. Bijgevolg is de Commissie van 
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oordeel dat Halcor de Commissie bewijsmateriaal heeft verstrekt, dat heeft 
bijgedragen tot het vaststellen van bewijzen van de inbreuk voordat de mededeling van 
punten van bezwaar werd gezonden. Dit bewijsmateriaal had, zoals reeds uiteengezet,
slechts een beperkte waarde, omdat de Commissie reeds in bezit was van 
bewijsmateriaal waarmee zij de inbreuk in de relevante periode kon bewijzen. Deze 
medewerking moet de nodige erkenning krijgen. Na ontvangst van de mededeling van 
de punten van bezwaar heeft Halcor de Commissie meegedeeld dat zij de feiten 
waarop de Commissie haar beschuldigingen baseert, niet fundamenteel betwist.

(805) Halcor was niet de eerste onderneming die de Commissie doorslaggevend 
bewijsmateriaal verstrekte over het kartel in de sector koperen leidingbuizen, zoals 
vereist in deel B, onder b), van de clementieregeling van 1996, en daarom komt zij 
niet in aanmerking op grond van deel C waarin naar de voorwaarden van deel B, onder 
b) tot en met e), wordt verwezen. Niettemin kan, volgens deel D van diezelfde 
clementieregeling, een onderneming die niet aan alle voorwaarden van deel B of C 
voldoet, toch nog in aanmerking komen voor een belangrijke vermindering 
met 10 tot 50% van de geldboete die haar anders zou zijn opgelegd.

(806) De Commissie neemt in aanmerking dat in de lokalen van Halcor geen inspecties zijn 
uitgevoerd. Ten gunste van Halcor neemt de Commissie aan, dat Halcor begon mee te 
werken op het zelfde tijdstip als Wieland en KME , omdat deze beide ondernemingen 
om clementie hebben verzocht, na een brief ingevolge artikel 11 van Verordening 
no.17 te hebben ontvangen in de gerelateerde zaak Industiele buizen 

(807) Na zorgvuldige afweging van al deze omstandigheden mag worden geconcludeerd dat 
Halcor aan de voorwaarden van deel D, punt 2, eerste en tweede streepje, van de 
clementieregeling van 1996 voldoet.De onderneming moet een vermindering worden 
toegekend met 15% van de geldboete die haar zou zijn opgelegd, indien zij niet met de 
Commissie had meegewerkt.

(808) De totale geldboete die Halcor wordt opgelegd, dient bijgevolg 9,16 miljoen EUR te 
bedragen.

20.7.6. De Boliden-groep

(809) Na ontvangst van de mededeling van punten van bezwaar heeft de Boliden-groep een 
clementieverzoek ingediend. Boliden heeft de inbreuk toegegeven en heeft de feiten 
niet betwist. Volgens deel D van de clementieregeling van 1996 kan een onderneming 
die niet aan alle voorwaarden van deel B of C voldoet, toch nog in aanmerking komen 
voor een belangrijke vermindering met 10 tot 50% van de geldboete die haar anders 
zou zijn opgelegd.

(810) Gezien de medewerking van Mueller, Outokumpu, de KME-groep, Wieland en 
Halcor, alsmede de inspecties, was de inbreuk al volledig vastgesteld. Het feit dat 
Boliden de inbreuk niet heeft betwist, was dus van gering belang voor het vaststellen 
van de inbreuk. In overeenstemming met deel D van de clementieregeling 
van 1996 verleent de Commissie aan Boliden derhalve een vermindering met 10% van 
de geldboete die de onderneming zou zijn opgelegd, indien zij niet met de Commissie 
had meegewerkt.
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(811) De totale geldboete die Boliden wordt opgelegd, dient bijgevolg 32,6 miljoen EUR te 
bedragen.

20.7.7. De IMI-groep

(812) Na ontvangst van de mededeling van punten van bezwaar heeft de IMI-groep een 
clementieverzoek ingediend. IMI heeft de inbreuk toegegeven en heeft de feiten niet
betwist. Volgens deel D van de clementieregeling van 1996 kan een onderneming die 
niet aan alle voorwaarden van deel B of C voldoet, toch nog in aanmerking komen 
voor een belangrijke vermindering met 10 tot 50% van de geldboete die haar 
anderszou zijn opgelegd.

(813) Gezien de medewerking van Mueller, Outokumpu, de KME-groep, Wieland en 
Halcor, alsmede de inspecties, was de inbreuk al volledig vastgesteld. Het feit dat IMI 
de inbreuk niet heeft betwist, was dus van gering belang voor het vaststellen van de 
inbreuk. In overeenstemming met deel D van de clementieregeling van 1996 verleent 
de Commissie aan IMI derhalve een vermindering met 10% van de geldboete die de 
onderneming zou zijn opgelegd, indien zij niet met de Commissie had meegewerkt. 

(814) De totale geldboete die IMI wordt opgelegd, dient bijgevolg 44,98 miljoen EUR te 
bedragen.

20.7.8. Conclusie betreffende de toepassing van de clementieregeling van 1996

(815) Concluderend dient de adressaten van de onderhavige beschikking, gelet op de aard 
van hun medewerking en met inachtneming van de in de clementieregeling 
vastgestelde voorwaarden, de volgende verminderingen van hun geldboetes te worden 
toegekend:

a) aan de Mueller-groep immuniteit voor geldboetes;

b) aan de Boliden-groep: een vermindering van 10%;

c) aan Halcor: een vermindering van 15%;

d) aan HME: geen vermindering;

e) aan de IMI-groep: een vermindering van 10%;

f) aan de KME-groep: een vermindering van 35%;

g) aan de Outokumpu-groep: een vermindering van 50%, en

h) aan de Wieland-groep: een vermindering van 35%.

20.8. Vermogen om te betalen en andere factoren

20.8.1. Vermogen om te betalen

(816) In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar heeft de KME-groep de 
Commissie verzocht rekening te houden met haar mogelijke onvermogen om een hoge 
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geldboete en de geldboete in de parallelle zaak (zaak nr. COMP/E-1/38.240 –
Industriële buizen) te betalen1063.

(817) Allereerst zij opgemerkt dat volgens KME de Commissie in een recente bespreking 
haar eigen richtsnoeren voor het opleggen van geldboetes verkeerd heeft weergegeven, 
door te betogen dat het criterium voor het beoordelen van het onvermogen om te 
betalen moet zijn gebaseerd op het bewijs i) van een risico op een onmiddellijk 
faillissement veroorzaakt door de betaling van de geldboetes, en ii) dat dat 
faillissement als onaanvaardbaar moet worden beschouwd, gezien "de specifieke 
sociale context"1064. Volgens KME zou bij de richtsnoeren inzake het opleggen van 
geldboetes het risico op onmiddellijk faillissement veel strenger zijn dan het criterium 
"reëel vermogen om te betalen", en zou dus in strijd zijn met het beginsel van het 
gewettigd vertrouwen.

(818) [Argumenten gepresenteerd door KME]

(819) [Argumenten gepresenteerd door KME] 

(820) [Argumenten gepresenteerd door KME]1065

(821) Allereerst merkt de Commissie op dat KME haar bewering niet onderbouwt dat het 
"risico op onmiddellijk faillissement" een strengere test is dan het criterium "reëel 
vermogen om te betalen". Ten tweede deelt de Commissie een dergelijke interpretatie 
niet. Om voor aanpassing van de geldboete in aanmerking te komen, dient volgens de 
voorwaarden van de richtsnoeren inzake het opleggen van geldboetes (wat betreft het 
reële vermogen om te betalen of, praktisch gezegd, het onvermogen om te betalen) de 
onderneming aan te tonen dat zij haar contractuele verplichtingen (schulden, met 
inbegrip van de betaling van de geldboete) niet kan nakomen en dus onmiddellijk 
failliet dreigt te gaan. Het risico op een onmiddellijk faillissement is in feite het enige
betrouwbare criterium om vast te stellen of een onderneming of haar aandeelhouders 
niet de nodige middelen hebben om de geldboete te betalen - en niet dat zij de
geldboete niet willen betalen.

(822) Zelfs indien aan het eerste criterium was voldaan, zou nog geen vermindering van de 
geldboete kunnen worden toegekend, tenzij er een verband is met "een specifieke 
sociale context".

(823) Uit de jaarverslagen van SMI en KME blijkt dat hun financiële positie in 2003 is 
verslechterd ten opzichte van 2002. Het verlies van SMI in 2003 was het gevolg van 
een aantal factoren: de exploitatietekorten (veroorzaakt door negatieve economische 
omstandigheden, de structurele overcapaciteit in de sector en de daling van de 
afzetprijzen), de kosten van de herstructurering van de groep (zie overweging Error! 
Reference source not found.), de afschrijving van KME's goodwill en de toerekening 

  
1063 In december 2003 heeft de Commissie, na het antwoord van KME op de mededeling van punten van 

bezwaar in de onderhavige zaak, een geldboete van in totaal 39,81 miljoen EUR opgelegd aan de 
ondernemingen van de KME-groep wegens hun deelname aan het kartel voor industriële buizen. Zie de 
beschikking van de Commissie van 16 december 2003 in zaak nr. COMP/E-1/38.240 – Industriële 
buizen (nog niet gepubliceerd).

1064 Gevoegde zaken T-236, 239, 244, 246, 251 en 252/01.
1065 […]
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van de geldboetes in de beide kartelzaken van de Commissie (39,81 miljoen EUR voor 
de beschikking van 16 december 2003 en naar raming 80 miljoen EUR1066 voor de 
onderhavige beschikking; deze raming was noodzakelijk, zowel om het bedrag van de 
door de aandeelhouders doorgevoerde herkapitalisatie te ramen als om het relatieve 
gewicht van GIM SpA en SMI SpA in het kader van de voorgenomen fusie te 
beoordelen). Deze factoren en de belastingen verklaren het verschil tussen het 
exploitatieresultaat ("risultato ordinario") van SMI en haar nettoresultaat van -
236,1 miljoen EUR. Wat de moedermaatschappij SMI SpA betreft, is het verlies 
gedekt door gebruik te maken van de beschikbare reserves van SMI en door 
inkrimping van het aandelenkapitaal.

(824) [Samenvatting door de Commissie van informatie verschaft door KME]

(825) De Commissie merkt ook op dat, volgens de geconsolideerde rekeningen van SMI 
(SMI-moedermaatschappij1067 en KME-groep) die door KME zijn meegedeeld, de 
groep in het boekjaar 1996-1997 een nettowinst van 5,1 miljoen EUR behaalde, 
in 1997-1998 van 19,1 miljoen EUR, in 1998-1999 van 33,5 miljoen EUR, 
in 1999-2000 van 46,9 miljoen EUR, in 2000-2001 van 38,6 miljoen EUR en in het 
halfjaar juli-december 2001 van 6,8 miljoen EUR. In 2002 leed de groep voor het eerst 
een verlies van 19,3 miljoen EUR (al behaalde zij wel een exploitatiewinst). 
Opgemerkt zij dat KME in 2002 haar expansie voortzette met de overname van een 
concurrent (Yorkshire Copper Tube Ltd) en de verkoop van een onderneming die niet 
tot haar kernactiviteiten behoorde. De SMI-groep had participaties in industriële
activiteiten voor in totaal 62 miljoen EUR (de SMI-groep kon in de 
periode 1996-2002 ongeveer 600 miljoen EUR investeren)1068. Nog in 2002 keerde 
KME haar aandeelhouders dividend uit.

(826) In 2003 beliep het verlies 236,1 miljoen EUR. Dit verlies mag enorm lijken, doch het 
bestaat vooral uit buitengewone posten zoals de herstructureringskosten en het 
aanleggen van provisies voor de geldboetes, die zich in de toekomstige boekjaren niet 
meer zullen voordoen. Aangezien met name reeds 80 miljoen EUR aan provisies is 
opzij gezet om de bij de onderhavige beschikking opgelegde geldboete te betalen 
vallen geen verdere uitgaven ten laste van het boekjaar 2004. In 2003 kon de SMI-
groep 55,8 miljoen EUR in industriële activiteiten investeren. De schuldtoename 
in 2003 was bijna volledig het gevolg van de verwerving van een belang in een grote 
Italiaanse onderneming, ten belope van 19,1 miljoen EUR. Voorts dient te worden
opgemerkt dat KME per ultimo 2003 nog 115,25 miljoen EUR winstreserves had.

(827) In het eerste kwartaal van 2004 heeft de KME-groep een kleine nettowinst behaald, 
die met het verlies over dezelfde periode in 2003 moet worden vergeleken. Deze 
verbetering van de situatie bevestigt ook dat het resultaat over 2003 sterk door 
buitengewone baten en lasten werd beïnvloed.

(828) [Samenvatting door de Commissie van informatie verschaft door KME]

  
1066 Raming van KME.
1067 SMI heeft geen productieactiviteiten en is als holding actief. Volgens het antwoord van KME op de 

mededeling van punten van bezwaar is KME nagenoeg het enige activum van SMI.
1068 Bron: Jaarverslag SMI 2002.
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(829) Het argument dat de KME-groep te maken heeft met de huidige negatieve 
marktomstandigheden en een moeilijke situatie wat de koperprijs betreft, kan gelden 
voor iedere andere onderneming die in deze zaak door de Commissie een geldboete 
opgelegd krijgt. Indien de Commissie dit argument van de KME-groep zou 
aanvaarden, maar wel geldboetes zou opleggen aan de andere ondernemingen in deze 
procedure, zou zij zich terecht aan discriminatie schuldig maken.

(830) [Samenvatting door de Commissie van informatie verschaft door KME]

(831) [Samenvatting door de Commissie van informatie verschaft door KME]

(832) [Samenvatting door de Commissie van informatie verschaft door KME] Volgens vaste 
rechtspraak zou "de erkenning van een dergelijke verplichting [zou] neerkomen op het 
verschaffen van een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel aan de ondernemingen 
die het minst zijn aangepast aan de eisen van de markt"1069. Een vermindering van de 
geldboete voor een groep die vooral wordt geconfronteerd met de actuele algemene 
marktsituatie en waarvan de verliezen vooral afhangen van de concentratie van 
uitzonderlijke financiële kosten in één jaar, zou haar een groter concurrentievoordeel 
opleveren ten opzichte van de overige producenten.

(833) Bovendien heeft SMI/KME onvoldoende argumenten aangevoerd voor haar stelling 
dat haar beweerde onvermogen om te betalen binnen een specifieke sociale context 
diende te worden bezien [Samenvatting door de Commissie van informatie verschaft 
door KME]

(834) De Commissie verwerpt a fortiori de vorderingen van andere ondernemingen 
(Outokumpu en Wieland1070) die niet-gestaafde algemene verklaringen hebben 
afgelegd over hun vermogen om te betalen.

20.8.2. Andere factoren

(835) KME heeft gevraagd dat haar hetzelfde voordeel zou worden toegekend als SGL in de 
zaak Speciaal grafiet, waar een vermindering van de geldboete met 33% werd 
toegekend omdat die onderneming in een bijzonder ongunstige financiële situatie 
verkeerde en omdat haar betrekkelijk kort geleden door de Commissie een 
aanzienlijke boete was opgelegd.

(836) Op 18 juli 2001 had de Commissie aan SGL een geldboete van 80,2 miljoen EUR 
opgelegd wegens haar deelneming aan het grafietelektrodenkartel. 
Op 17 december 2002 heeft de Commissie aan SGL nog een geldboete 
van 27,75 miljoen EUR opgelegd voor haar deelneming aan het kartel voor isostatisch 
speciaal grafiet en het kartel voor geëxtrudeerd grafiet (waarop de beschikking in de 
zaak Speciaal grafiet1071 betrekking heeft). Al deze verschillende kartelactiviteiten
vonden terzelfder tijd plaats.

  
1069 Arrest van het Hof van 8 november 1983 in gevoegde zaken 96-102, 104, 105, 108 en 110/82, NV IAZ 

International Belgium e.a./Commissie, Jurispr. 1983, blz. 3369, punt 55; arrest van het Gerecht van 
eerste aanleg van 14 mei 1998 in zaak T-319/94, Fiskeby Board AB/Commissie, Jurispr. 1998, 
blz. II-1331, punt 76.

1070 Zie antwoord Wieland van 7 november 2003, punten 86-90.
1071 Beschikking van de Commissie van 17 december 2003 in zaak COMP/37.667- Specility Graphites/PO.
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(837) Op 3 december 2003 heeft de Commissie aan SGL nog een geldboete 
van 23,64 miljoen EUR opgelegd, met daarin verrekend een vermindering van 33% -
om dezelfde redenen als in de zaak Elektrische en mechanische koolstof- en 
grafietproducten. In diezelfde beschikking besloot de Commissie deze vermindering 
niet toe te kennen aan een andere onderneming, Carbone Lorraine, die ook beweerde 
in moeilijkheden te verkeren en waaraan in de zaak van het kartel voor isostatisch 
speciaal grafiet eveneens een geldboete was opgelegd.

(838) In de lijn van haar beschikking in de zaak van elektrische en mechanische koolstof- en 
grafietproducten merkt de Commissie hier op dat de (eerste) geldboete die de 
KME-groep in het kartel voor industriële buizen is opgelegd, overeenstemde
met […]% van haar wereldwijde omzet in 2002. Ter vergelijking: de eerste geldboete 
die SGL werd opgelegd, stemde overeen met 6,35% van haar wereldwijde omzet 
in 2000, terwijl de eerste geldboete voor Carbone Lorraine overeenstemde met minder 
dan 1%. De som van de eerste en de tweede aan SGL opgelegde geldboete , stemde 
overeen met 8,75% van de omzet van de onderneming in 2001. De som van de eerste 
en de tweede geldboete die Carbone Lorraine werden opgelegd, stemde overeen met 
meer dan 6,93% van de omzet van de onderneming in 2002. In de onderhavige zaak 
vertegenwoordigt de som van de beide aan de KME-groep opgelegde geldboetes 5,6% 
van haar wereldwijde omzet.

(839) De Commissie concludeert dat in verhouding tot de jaaromzet de eerste aan SGL 
opgelegde geldboete meer dan driemaal zo hoog is als die welke aan de KME-groep is
opgelegd, en dat de som van de beide aan de KME-groep opgelegde geldboetes ver 
beneden de som in het geval van SGL ligt.

(840) [Samenvatting door de Commissie van KME's financiële situatie] De Commissie wijst 
er evenwel op dat de KME-groep - in tegenstelling tot SGL die gedurende 
verscheidene jaren [ten minste sinds 2000] in een zeer ongunstige financiële situatie 
verkeerde - minstens tot en met 2002 een betrekkelijk gezonde financiële onderneming 
is geweest. Bovendien is de verslechtering van de situatie in 2003 ten dele te wijten 
aan de algemene economische situatie (die zich in 2004 begon te herstellen), en vooral 
aan uitzonderlijke omstandigheden die zich in 2004 niet opnieuw zullen voordoen. In 
de voor het eerste kwartaal 2004 meegedeelde cijfers is de herkapitalisatie waartoe in 
mei werd besloten, nog niet verwerkt.

(841) De KME-groep heeft derhalve geen recht op enige vermindering van haar geldboete 
op grond van "andere factoren".

20.9. Het bedrag van de in deze procedure opgelegde geldboetes

(842) Concluderend stelt de Commissie de, overeenkomstig artikel 15, lid 2, van 
Verordening nr. 17 en artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003, op te leggen 
geldboetes als volgt vast:

- de Boliden-groep 32,6 miljoen EUR;

- de Buntmetall-groep 0,6695 miljoen EUR;

- Halcor 9,16 miljoen EUR;
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- HME 4,49 miljoen EUR;

- de IMI-groep1072 44,98 miljoen EUR;

- de KME-groep 32,75 miljoen EUR;

- KM Europa Metal AG 17,96 miljoen EUR;

- Europa Metalli SpA en Tréfimétaux SA 16,37 miljoen EUR;

- de Mueller-groep 0 EUR;

- de Outokumpu-groep 36,14 miljoen EUR;

- Wieland-groep 2,43 miljoen EUR;

- Wieland Werke AG 24,7416 miljoen EUR,

  
1072 Opgemerkt zij dat SMI (de moedermaatschappij van KME) in 2002 - na de beëindiging van de inbreuk 

- YCT Yorkshire Copper Tube Ltd volledig van IMI heeft overgenomen. Aangezien SMI noch de 
KME-groep aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de (toenmalige) handelingen van IMI Yorkshire 
Copper Tube Ltd vóór de acquisitie, kunnen zij niet samen met YCT Yorkshire Copper Tube Ltd 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. IMI heeft verzocht de enige adressaat van de 
beschikking te zijn.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De volgende ondernemingen hebben inbreuk gemaakt op artikel 81, lid 1, van het Verdrag en 
- vanaf 1 januari 1994 - op artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst door, voor de 
aangegeven perioden, deel te nemen aan een geheel van overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen die bestonden uit prijsafspraken en marktverdeling in de 
sector koperen leidingbuizen:

a) Boliden AB, gezamenlijk met Boliden Fabrication AB en Boliden Cuivre & 
Zinc SA, van 3 juni 1988 tot 22 maart 2001;

b) Boliden Fabrication AB, gezamenlijk met Boliden AB en Boliden Cuivre & 
Zinc SA, van 3 juni 1988 tot 22 maart 2001;

c) Boliden Cuivre & Zinc SA, gezamenlijk met Boliden AB en Boliden 
Fabrication AB, van 3 juni 1988 tot en met 22 maart 2001

d) Austria Buntmetall AG:

(i) gezamenlijk met Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., van ten 
laatste 29 augustus 1998 tot 8 juli 1999, en

(ii) gezamenlijk met Wieland Werke AG en Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., 
van 9 juli 1999 tot 22 maart 2001;

e) Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.:

(i) gezamenlijk met Austria Buntmetall AG, van ten laatste 29 augustus 1998
tot 8 juli 1999, en

(ii) gezamenlijk met Wieland Werke AG en Austria Buntmetall AG, 
van 9 juli 1999 tot 22 maart 2001;

f) Halcor SA van ten laatste 29 augustus 1998 tot tenminste begin september 1999;

g) HME Nederland BV van ten laatste 29 augustus 1998 tot 22 maart 2001;

h) IMI plc, gezamenlijk met IMI Kynoch Ltd en Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.), van 29 september 1989 tot 22 maart 2001;

i) IMI Kynoch Ltd, gezamenlijk met IMI plc en Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI 
Yorkshire Copper Tube Ltd.) van 29 september 1989 tot 22 maart 2001;

j) Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), gezamenlijk met 
IMI plc en IMI Kynoch Ltd, van 29 september 1989 tot 22 maart 2001;

k) KM Europa Metal AG:

(i) afzonderlijk van 3 juni 1988 tot 19 juni 1995, en
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(ii) gezamenlijk met Tréfimétaux SA en Europa Metalli SpA,
van 20 juni 1995 tot 22 maart 2001;

l) Europa Metalli SpA:

(i) gezamenlijk met TMX , van 29 september 1989 tot 19 juni 1995, en

(ii) gezamenlijk met Europa Metal AG en Tréfimétaux SA, van 20 juni 1995
tot 22 maart 2001.

m) Tréfimétaux SA:

(i) gezamenlijk met Europa Metalli SpA, van 29 september 1989 tot 19 juni 1995,
en

(ii) gezamenlijk met KM Europa Metal AG en Europa Metalli SpA,
van 20 juni 1995 tot 22 maart 2001;

n) Mueller Industries, Inc, gezamenlijk met WTC Holding Company Inc, Mueller 
Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc. en DENO Acquisition EURL, 
van 21 oktober 1997 tot 8 januari 2001;

o) WTC Holding Company, Inc, gezamenlijk met Mueller Industries, Inc, Mueller 
Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc en DENO Acquisition EURL, 
van 21 oktober 1997 tot 8 januari 2001;

p) Mueller Europe Ltd, gezamenlijk met WTC Holding Company, Inc, Mueller 
Industries, Inc, DENO Holding Company Inc en DENO Acquisition EURL, 
van 21 oktober 1997 tot 8 januari 2001;

q) DENO Holding Company, Inc, gezamenlijk met WTC Holding Company, Inc, 
Mueller Europe Ltd, Mueller Industries, Inc en DENO Acquisition EURL, 
van 21 oktober 1997 tot 8 januari 2001;

r) DENO Acquisition EURL, gezamenlijk met WTC Holding Company, Inc, Mueller 
Europe Ltd, DENO Holding Company, Inc en Mueller Industries, Inc, 
van 21 oktober 1997 tot en met 8 januari 2001;

s) Outokumpu Oyj, gezamenlijk met Outokumpu Copper Products OY, 
van 29 september 1989 tot 22 maart 2001;

t) Outokumpu Copper Products OY, gezamenlijk met Outokumpu Oyj, 
van 29 september 1989 tot 22 maart 2001, en

u) Wieland Werke AG:

(i) afzonderlijk van 29 september 1989 tot 8 juli 1999, en

(ii) gezamenlijk met Austria Buntmetall AG en Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., 
van 9 juli 1999 tot 22 maart 2001.
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Artikel 2

Voor de in artikel 1 bedoelde inbreuken worden de volgende geldboetes opgelegd:

a) aan Boliden AB, Boliden Fabrication AB en Boliden Cuivre & Zinc SA, waarbij 
ieder gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is, een bedrag van 32,6 miljoen EUR;

b) aan Austria Buntmetall AG en Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., waarbij 
iedergezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is, een bedrag van 0,6695 miljoen 
EUR;

c) aan Austria Buntmetall AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. en Wieland Werke 
AG, waarbij ieder gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is, een bedrag 
van 2,43 miljoen EUR;

d) aan Halcor SA afzonderlijk een bedrag van 9,16 miljoen EUR

e) aan HME Nederland BV afzonderlijk een bedrag van 4,49 miljoen EUR;

f) aan IMI plc, IMI Kynoch Ltd en Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire 
Copper Tube Ltd.), waarbij ieder gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is, een 
bedrag van 44.98 miljoen EUR;

g) aan KM Europa afzonderlijk Metal AG een bedrag van 17,96 miljoen EUR;

h) aan KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA en Europa Metalli SpA, waarbij ieder 
gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk is, een bedrag van 32,75 miljoen EUR;

i) aan Europa Metalli SpA en Tréfimétaux SA, waarbij ieder gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk is, een bedrag van 16,37 miljoen EUR;

j) aan Outokumpu Oyj en Outokumpu Copper Products Oy, waarbij ieder gezamenlijk 
en hoofdelijk aansprakelijk is, een bedrag van 36,14 miljoen EUR, en

k) aan Wieland Werke AG afzonderlijk een bedrag van 24,7416 miljoen EUR.

De geldboetes dienen binnen drie maanden vanaf de datum van kennisgeving van de 
onderhavige beschikking te worden betaald op de volgende rekening:

rekeningnummer

001-3953713-69 van de Europese Commissie bij:

Fortis Bank, Warandeberg 3, 1000 Brussel

(SWIFT-code: GEBABEBB – IBAN-code: BE71 0013 9537 1369).

Na het verstrijken van de termijn van drie maanden is van rechtswege rente verschuldigd 
tegen de rentevoet die op de eerste dag van de maand waarin deze beschikking wordt 
gegeven, door de Europese Centrale Bank op haar basisherfinancieringstransacties wordt 
toegepast, vermeerderd met 3,50 procentpunt, ofwel 5,52%.
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Artikel 3

De in artikel 1 genoemde ondernemingen moeten onverwijld een einde maken aan de in 
artikel 1 bedoelde inbreuk, voorzover zij zulks nog niet hebben gedaan.

Zij moeten zich onthouden van elke in artikel 1 bedoelde handeling of gedraging die hetzelfde 
of een soortgelijk doel of gevolg heeft als de inbreuk.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot:

1. Wieland Werke AG
Graf-Arco-Strasse 36
89079 Ulm
Duitsland

2. Buntmetall Amstetten Ges.mbH
Fabrikstrasse 4
3300 Amstetten
Oostenrijk

3. Austria Buntmetall AG
Fabrikstrasse 2
A-2551 Enzesfeld
Oostenrijk

4. Mueller Industries Inc
8285 Tournamet Drive
Suite 150
Memphis, Tennessee 38125
VSA

5. Mueller Europe Ltd
Oxford Street
Bilston
West Midlands WV14 7DS
Verenigd Koninkrijk

6. DENO Holding Company Inc
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025
VSA

7. DENO Aquisition EURL
17, Rue de la Baume
75008 Paris
Frankrijk
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8. Outokumpu Oyj
Riihitontuntie 7 D
02201 Espoo
Finland

9. Outokumpu Copper Products OY
Riihitontuntie 7 A
02201 Espoo
Finland

10. KM Europa Metal AG
Klosterstrasse 29
49074 Osnabrück
Duitsland

11. Tréfimétaux SA
11, bis rue de l'hôtel de ville
92411 Courbevoie
Frankrijk

12. Europa Metalli SpA
Via dei Barucci, 2
50127 Firenze
Italië

13. Halcor SA
252, Piraeus Street
17778 Athens (Tavros)
Griekenland

14. Boliden Cuivre & Zinc SA
Rue du Forneau 43
4030 Liège
België

15. Boliden AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Zweden

16. Boliden Fabrication AB
Box 5001
194 05 Upplands Väsby
Zweden
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17. Yorkshire Copper Tube Ltd. (ex IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.)
East Lancashire Road
Kirkby
Liverpool, L33 7TU
Verenigd Koninkrijk

18. IMI Kynoch Ltd
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Verenigd Koninkrijk

19. IMI Plc
Lakeside, Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Solihull B37 7XZ
Verenigd Koninkrijk

20. HME Nederland BV
Veerweg 14
5145 NS Waalwijk
Nederland

21. WTC Holding Company, Inc.
c/o The Corporation Company
30600 Telegraph Road
Bingham Farms
MI 48025
VSA

Deze beschikking vormt een executoriale titel overeenkomstig artikel 256 van het Verdrag en 
artikel 110 van de EER-Overeenkomst.

Gedaan te Brussel,  […]

Voor de Commissie
Mario MONTI
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Marktaandelen gewone koperen leidingbuizen in de EER (1989-2001) in procent1

Jaar IMI HME Halcor Mueller OTK WW KME Boli-
den

TO-
TAAL

WB DES To-taal WW BMA TMX EM KME To-taal

1989 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1990 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1991 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1992 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1993 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1994 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1995 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1996 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1997 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1998 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

1999 […] […] […] […] […] […] […] […]

[…]

[…]

[…] […] […] […] […] […]

2000 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

2001 […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

  
1 Het totale marktvolume is door de Commissie berekend op basis van de door de partijen verstrekte 

cijfers.


