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DEEL III – TOEPASSING VAN MEDEDINGINGSREGELS IN DE LIDSTATEN 
 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de bijdragen van de mededingingsautoriteiten in de lidstaten. 
Uitvoeriger informatie over de werkzaamheden van deze autoriteiten is te vinden in de 
nationale verslagen die de meeste van hen opstellen.  

I – De toepassing van de communautaire mededingingsregels in de 
lidstaten 
1. Stand van zaken in de lidstaten 

1.1.  Wijzigingen van de nationale mededingingswetgeving 

België 
Op 25 april 2004 is het Koninklijk besluit tot wijziging van de wet tot bescherming van de 
economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999, aangenomen (Belgisch Staatsblad, 3 
mei 2004, blz. 36537). De doelstelling van het besluit is de bepalingen van de wet in 
overeenstemming te brengen met de 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. Door middel van het bovenvermelde koninklijk besluit werden een 
aantal wetswijzigingen in de nationale bepalingen aangebracht2. Het koninklijk besluit trad op 
1 mei 2004 in werking, op hetzelfde ogenblik als Verordening nr. 1/2003. 
 
Samenvatting van de wijzigingen die door het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot 
wijziging van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 
juli 1999, tot stand kwamen. 
Voor de wijziging bepaalde artikel 50 van de wet dat de Dienst voor de Mededinging alleen 
bescheiden en inlichtingen kon meedelen aan de Europese Commissie en de andere nationale 
mededingingsinstanties. 
 
Om te voldoen aan de vereisten van artikel 11 (samenwerking tussen de Commissie en de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten) en artikel 12 (uitwisseling van informatie, met 
inbegrip van de uitwisseling van vertrouwelijke informatie) van de Verordening, wordt in het 
koninklijke besluit deze bevoegdheid uitgebreid naar het korps verslaggevers en de Raad voor 
de Mededinging. 
 
Artikel 18bis luidde oorspronkelijk als volgt: "De leden van de Raad voor de Mededinging 
zijn gebonden door het beroepsgeheim en mogen de vertrouwelijke gegevens waarvan zij 
kennis hebben gekregen op grond van hun functie, aan geen enkele persoon of autoriteit 
bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen." De 
bepaling stond haaks op artikel 11 van Verordening nr. 1/2003, op grond waarvan de Raad 
voor Mededinging, als mededingingsautoriteit, verplicht is vertrouwelijke informatie aan de 
Europese Commissie ter beschikking te stellen. Artikel 18bis zou ook moeten wijken voor 

                                                 
1  Hierna "Verordening nr. 1/2003" genoemd. 
2  Artikel 1 van de wet van 28 juli 1987 tot uitvoering van de in toepassing van artikel 87 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen 
(Belgisch Staatsblad, 24.9.1987) bepaalt:"De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, de maatregelen - inbegrepen de wijziging of de opheffing van bestaande wettelijke bepalingen - 
nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de verordeningen en 
richtlijnen die uitgevaardigd zijn met toepassing van artikel 87 (thans: artikel 83) van het EG-Verdrag. 
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artikel 12 van de verordening, op grond waarvan de mededingingsautoriteiten vertrouwelijke 
informatie onder elkaar uitwisselen. 
 
Vooraleer artikel 31 van de wet door het koninklijk besluit van 25 april 2004 werd gewijzigd, 
bepaalde dit artikel dat de Raad voor de Mededinging kon vaststellen dat er geen inbreuk in 
de vorm van een restrictieve mededingingspraktijk had plaatsgevonden.  De Europese 
Commissie heeft de exclusieve bevoegdheid om dergelijke vaststellingen te doen in het 
Europese mededingingsrecht. Bijgevolg moest deze bepaling worden gewijzigd om het 
toepassingsgebied tot het nationale mededingingsrecht te beperken. De laatste alinea van 
artikel 5 van de verordening luidt als volgt: "Wanneer op grond van de inlichtingen waarover 
zij beschikken niet aan de voorwaarden voor een verbod is voldaan, kunnen zij (de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten) ook beslissen dat er voor hen geen reden bestaat 
om op te treden". Artikel 31 moest bijgevolg ook worden gewijzigd om de Raad voor de 
Mededinging in staat stellen te beslissen - wat betreft het Europese mededingingsrecht – dat 
er geen reden bestaan om zelf op te treden.  
 
Ten slotte werd in artikel 23 van de wet bepaald dat lokalen voor een tijdsduur die 48 uur niet 
mag overschrijden, kunnen worden verzegeld. Deze bepaling is niet in overeenstemming met 
de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie in het kader van artikel 20 van de 
Verordening nr. 1/2003, waarin wordt bepaald dat lokalen voor de duur van de inspectie 
kunnen worden verzegeld. 
 
In het koninklijk besluit van 25 april 2004 wordt ook bepaald dat "voor de toepassing van 
artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 
december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 
82 van het Verdrag, onder "mededingingsautoriteit" wordt verstaan de Raad voor de 
Mededinging, het korps verslaggevers en de Dienst voor de Mededinging, elk overeenkomstig 
hun respectieve bevoegdheden zoals bepaald in deze wet."  
 
Invoering van een clementieregeling en richtsnoeren voor geldboeten die worden opgelegd 
voor inbreuken op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd 
op 1 juli 1999. 
Op 30 april 2004 werd in het Belgisch Staatsblad een gezamenlijke mededeling gepubliceerd 
van de Raad voor de Mededinging en het Korps Verslaggevers betreffende immuniteit tegen 
geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken. 
 
Op basis van de mededeling kunnen ondernemingen die hun betrokkenheid bij een 
onrechtmatige overeenkomst wensen te beëindigen en actief willen meewerken bij de 
ontmanteling ervan tegen bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor immuniteit tegen 
of een vermindering van geldboeten.  
 
Om in aanmerking te komen voor immuniteit tegen geldboeten moet een onderneming aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
1) als eerste bewijsmateriaal verstrekken dat de Raad voor de Mededinging in staat stelt een 
inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag en/of op artikel 2 van de wet tot bescherming van 
de economische mededinging vast te stellen die het Belgisch grondgebied betreft; 
2) tijdens de hele procedure onafgebroken en zonder dralen haar volledige medewerking 
verlenen aan de Belgische mededingingsautoriteiten en hen alle bewijsmateriaal verstrekken 
dat met betrekking tot de vermoedelijke inbreuk in haar bezit is of waarover zij kan 
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beschikken. Zij moet in het bijzonder ter beschikking blijven van deze autoriteiten om snel 
antwoord te geven op vragen die de betrokken feiten kunnen helpen vaststellen; 
3) haar betrokkenheid bij de vermoedelijke inbreuk uiterlijk beëindigen op het tijdstip waarop 
zij haar verzoek tot immuniteit tegen geldboeten bij de Raad voor de Mededinging indient; 
4) andere ondernemingen niet tot deelname aan de inbreuk hebben gedwongen. 
 
Voorts mogen de Belgische mededingingsautoriteiten bij de indiening van de bewijsmiddelen 
niet over voldoende informatie en bewijzen beschikken om een inbreuk op artikel 81 van het 
EG-Verdrag en/of op artikel 2 van de wet tot bescherming van de economische mededinging 
in verband met een vermeend kartel vast te stellen. Aan al deze vijf voorwaarden moet zijn 
voldaan. 
 
Om in aanmerking te komen voor een vermindering van een geldboete, moet een onderneming 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1) bewijsmateriaal van de vermoedelijke inbreuk verstrekken, dat een aanzienlijke 
toegevoegde waarde heeft vergeleken met het bewijsmateriaal waarover de Belgische 
mededingingsautoriteiten reeds beschikken; 
2) haar betrokkenheid bij de vermoedelijke inbreuk uiterlijk beëindigen uiterlijk beëindigen 
op het tijdstip waarop zij haar verzoek tot vermindering van geldboeten bij de Raad voor de 
Mededinging indient; 
3) tijdens de hele procedure onafgebroken en zonder dralen haar volledige medewerking 
verlenen aan de Belgische mededingingsautoriteiten en hen alle bewijsmateriaal verstrekken 
dat met betrekking tot de vermoedelijke inbreuk in haar bezit is of waarover zij kan 
beschikken. Zij moet in het bijzonder ter beschikking blijven van deze autoriteiten om snel 
antwoord te geven op vragen die de betrokken feiten kunnen helpen vaststellen. 
Aan al deze voorwaarden moet worden voldaan. 
 
De eerste onderneming die aan deze drie voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor een 
vermindering van 30% tot 50%. De tweede onderneming die aan de voorwaarden voldoet, 
komt in aanmerking voor een vermindering van 20% tot 30%. De volgende ondernemingen 
die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een vermindering van 5% tot 
20%. 
 
Voorts mag de onderneming die haar deelname aan een kartel kenbaar heeft gemaakt en 
bewijsmateriaal van het bestaan van dit kartel heeft verschaft de in haar verzoek vermelde 
feiten niet betwisten indien zij in aanmerking wenst te komen voor immuniteit tegen 
geldboeten of voor vermindering van geldboeten. 
 
De Raad voor de Mededinging heeft ook richtsnoeren opgesteld met betrekking tot boeten die 
kunnen worden opgelegd voor inbreuken op de wet tot bescherming van de economische 
mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999. De richtsnoeren werden ook op 30 april 2004 in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 
 

Tsjechië 
De nationale mededingingsregels in Tsjechië liggen vervat in wet nr. 143/2001 Sb. 
betreffende de bescherming van de mededinging. In 2004 werd deze wet met ingang van 2 
juni 2004 gewijzigd door wet nr. 340/2004 Sb., die in het bijzonder tot doel had om de 
tenuitvoerlegging tot stand te brengen van de beginselen van het gemoderniseerde 
communautaire mededingingsrecht van na 1 mei 2004 en het Bureau voor de Bescherming 
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van de Mededinging van de Tsjechische Republiek (hierna "het Bureau" genoemd) in staat te 
stellen om de gedecentraliseerde handhaving van het communautaire mededingingsrecht 
binnen het kader van het European Competition Network (ECN) op zich te nemen. Verder 
had de wijziging ook tot doel om ervoor te zorgen dat het Tsjechische mededingingsrecht 
beter strookte met de huidige communautaire mededingingsregels en om rekening te houden 
met de wijzigingen in het Gemeenschapsrecht die sedert de bekrachtiging van de 
mededingingswet in 2001 tot stand waren gekomen. Hierna volgt een meer gedetailleerde 
beschrijving van de nieuwe bepalingen die in 2004 in het Tsjechische mededingingsrecht zijn 
aangebracht.   
 
In 2004 stelde het Bureau ook een ontwerp op van een volgende wijziging aan de wet tot 
bescherming van de mededinging, dat door de regering in januari 2005 werd goedgekeurd. 
Deze ontwerp-wijziging heeft tot doel een verdergaande convergentie tot stand te brengen van 
het Tsjechische mededingingsrecht met het Gemeenschapsrecht, in het bijzonder met 
betrekking tot de vaststelling van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad betreffende de 
controle op concentraties van ondernemingen. In het ontwerp wordt ook voorgesteld om de 
communautaire groepsvrijstellingen direct in het Tsjechische mededingingsrecht op te nemen 
opdat deze in Tsjechië ook zouden worden toegepast op overeenkomsten die het 
handelsverkeer niet beïnvloeden maar wel onder het verbod vallen overeenkomstig de 
nationale mededingingsregels. In de loop van 2005 zal de ontwerp-wijziging van de wet tot 
bescherming van de mededinging in het Tsjechische parlement worden besproken.  
 
Wet nr. 484/2004 Sb., die is vastgesteld op basis van een initiatief van een Tsjechisch 
parlementslid, heeft wijzigingen aangebracht in de wet tot bescherming van de mededinging 
met betrekking tot de toepassing van de wet op de productie van en handel in 
landbouwproducten. In de tweede ontwerp-wijziging van de mededingingswet, die door het 
Bureau in 2004 is opgesteld, worden deze bepalingen geschrapt, die niet zijn toegepast omdat 
zij in rechte en in feite ongeldig zijn. 
 
Samenvatting van de nieuwe bepalingen 
De wijziging van de wet tot bescherming van de mededinging door wet nr. 340/2004 Sb., die 
door het Bureau was voorbereid, trad met ingang van 2 juni 2004 in werking en omvat in het 
bijzonder de volgende wijzigingen aan het Tsjechische mededingingsrecht: 
 
• Het Bureau is bevoegd om de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag toe te passen in 

overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad. De procedureregels 
voor deze procedures bij het Bureau zijn vastgesteld.  

• Er is gezorgd voor een doeltreffende samenwerking van het Bureau met de Europese 
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten van de EU-lidstaten binnen het 
kader van het European Competition Network (ECN), inclusief de bijstand die het Bureau 
aan de Europese Commissie zal verlenen tijdens de onderzoeken van de Commissie op 
Tsjechisch grondgebied. 

• De regels voor het verkrijgen van rechterlijke toestemming met het oog op het uitvoeren 
van onderzoeken in panden die niet tot de bedrijfsruimten behoren, zijn vastgesteld. 

• Het vroegere aanmeldingssysteem voor afspraken die de concurrentie vervalsen, is 
vervangen door de directe toepasbaarheid van de bepalingen betreffende de vrijstelling 
van het verbod op afspraken. Net zoals in het Gemeenschapsrecht hoeven ondernemingen 
bij het Bureau geen verzoek meer in te dienen voor een vrijstellingsbeschikking in het 
kader van administratieve procedures. Indien hun afspraken voldoen aan de 
vrijstellingsvoorwaarden van de wet tot bescherming van de mededinging, worden zij 
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automatisch vrijgesteld. De in de wet vastgestelde criteria stemmen overeen met die welke 
door de Europese Commissie worden toegepast.  

• De maximale marktaandelen voor de zogeheten de minimis-overeenkomsten worden 
verhoogd tot 10% bij horizontale overeenkomsten en tot 15% bij verticale 
overeenkomsten (de aanvankelijke drempels waren respectievelijk 5% en 10%). 

• De zogeheten negatieve goedkeuringsprocedure, die betrekking heeft op overeenkomsten 
en misbruik van een machtspositie, wordt afgeschaft. 

• In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad wordt een nieuw 
rechtsinstrument ingevoerd in de vorm van besluiten waardoor de toezeggingen van de bij 
de procedures betrokken partijen bindend worden. Door een dergelijk toezeggingsbesluit 
kunnen de procedures worden beëindigd en mededingingsbezwaren worden weggenomen 
zonder dat een beschikking moet worden gegeven over het bestaan van een verboden 
overeenkomst of het misbruik van een machtspositie. Deze mogelijkheid geldt evenwel 
niet indien een verboden overeenkomst reeds is tot stand gekomen en heeft geleid of zou 
kunnen hebben geleid tot een aanzienlijke inbreuk op de mededingingsregels. 

• De definitie van een misbruik van een machtspositie in de vorm van een weigering van 
toegang tot zogeheten essentiële faciliteiten is nauwkeuriger omschreven. Voortaan zijn 
niet alleen zaken opgenomen waarbij transmissienetwerken en –infrastructuur in handen 
zijn van een onderneming met een machtspositie, maar ook deze op een andere wijze door 
een dergelijke onderneming worden gecontroleerd.  

• De drempels voor de aanmelding van concentraties zijn gewijzigd zodat de lokale 
samenhang van de aan aanmelding onderworpen concentraties op het Tsjechische 
grondgebied is versterkt. 

• Voor het voorstellen van corrigerende maatregelen in fusiezaken zijn termijnen ingevoerd. 
Voorts werden de termijnen verlengd voor het geven van beschikkingen bij fusies ingeval 
corrigerende maatregelen worden voorgesteld. 

 

Denemarken 
Op 17 december 2004 heeft het Deense parlement een wijziging van de Deense 
mededingingswet goedgekeurd. Met deze wijziging, die op 1 februari 2005 in werking trad, 
werden twee doelstellingen beoogd. Hierdoor wordt de Deense mededingingsregeling in 
overeenstemming gebracht met Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad en de materiële 
toets voor de controle op concentraties van ondernemingen is in overeenstemming gebracht 
met Verordening (EG) nr. 139/2004. Voorts worden door de wijziging de mogelijkheden van 
de Deense mededingingsraad versterkt om de bepalingen van de wet op een doeltreffende 
wijze te kunnen handhaven. 
 
Samenvatting van de nieuwe bepalingen 
Bekendmaking van besluiten 
Het amendement voorziet in de bekendmaking van besluiten waarbij een geldboete wordt 
opgelegd of wordt overeengekomen naar aanleiding van inbreuken op de 
mededingingswetgeving.  
 
Toezeggingen 
De Raad is gemachtigd om toezeggingen van ondernemingen te ontvangen om de 
bezorgdheid van de Raad weg te nemen met betrekking tot mededingingsbeperkende  
overeenkomsten of misbruiken van een machtspositie, dus afdeling 6, lid 1, of afdeling 11, lid 
1, van de wet of artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag. De Raad kan deze toezeggingen 
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bindend maken voor de ondernemingen en  kan bevelen dat deze toezeggingen moeten 
worden nageleefd. 
 
Andere punten 
De verplichting om de mededingingsbeperkende overeenkomsten bij de Raad aan te melden, 
wordt opgeheven. Vanaf nu moeten de ondernemingen de rechtmatigheid van hun 
overeenkomsten beoordelen. Het is nog steeds mogelijk overeenkomsten bij de Raad aan te 
melden met het oog op een individuele vrijstelling, maar de Raad kan ervan afzien om een 
dergelijke aanmelding te beoordelen indien hij van mening is dat de overeenkomst een 
merkbaar effect op het handelsverkeer tussen de lidstaten kan hebben.  
 
De Raad krijgt de mogelijkheid om zaken te behandelen en in het Engels uitspraak te doen 
indien de partijen hierom verzoeken.  
 
De Raad is gemachtigd een onderneming met een machtspositie te gelasten haar algemene 
handelsvoorwaarden aan de mededingingsautoriteit voor te leggen wanneer aan een aantal 
voorwaarden is voldaan. Een concurrent moet een met redenen omklede klacht hebben 
ingediend, er moet sprake zijn van speciale omstandigheden in de relevante markt en als 
gevolg van deze speciale omstandigheden moet de mededingingsautoriteit over meer 
informatie kunnen beschikken over de wijze waarop de onderneming haar prijzen, kortingen 
enz. vaststelt. 
 
In de bepalingen inzake de controle op concentraties is de test om te beoordelen of er sprake 
is van een aanzienlijke belemmering van de daadwerkelijke concurrentie opgenomen om de 
wet in overeenstemming te brengen met de nieuwe communautaire regelgeving. Bijgevolg 
kan een concentratie worden verboden zelfs indien hierdoor geen machtspositie tot stand 
komt of wordt versterkt. 
 
Het aantal leden van de raad van beroep voor mededinging wordt uitgebreid van drie tot vijf. 
 

Duitsland 
Op 26 mei 2004 heeft de Bondsregering besloten de wet houdende het verbod op 
mededingingsbeperkingen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, hierna "GWB" 
genoemd) te wijzigen. De wijziging heeft tot doel de Duitse wetgeving in overeenstemming te 
brengen met de Europese regelgeving, in het bijzonder met Verordening (EG) nr. 1/2003. Op 
11 maart 2005 vond in de Bundestag een derde en laatste lezing plaats van het wetsontwerp 
van de regering. Verwacht wordt dat het wetsontwerp medio 2005 zal worden goedgekeurd. 
Momenteel wordt het wetsontwerp behandeld in de Bundesrat. 
 
Ook in de Duitse wetgeving is het de bedoeling dat de huidige aanmeldings – en 
goedkeuringsregeling voor mededingingsbeperkende overeenkomsten door een stelsel van 
wettelijke uitzondering wordt vervangen. Om een verregaande eenheid van het 
mededingingsrecht tot stand te brengen, worden ook horizontale en verticale overeenkomsten 
die geen invloed op het handelsverkeer tussen lidstaten hebben, in de nieuwe regeling 
betrokken. In het kader van de harmonisatie is een bepaling opgenomen dat het maximale 
niveau van de geldboeten voor hardcore kartels tot 10% van de omzet van desbetreffende 
onderneming kan bedragen.  Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen zullen de specifieke 
regelingen uit het Duitse mededingingsrecht behouden blijven. Bij het toezicht op eenzijdige 
mededingingsbeperkende gedragingen blijven enkele beproefde bepalingen uit het Duitse 
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recht, die geen equivalent in artikel 82 van het EG-Verdrag hebben, behouden. Daarnaast 
zullen het Bundeskartellamt en de kartelautoriteiten van de deelstaten ruimere bevoegdheden 
krijgen, die op het voorbeeld van het Europese recht zijn geïnspireerd. Ook zullen naar 
aanleiding van het Courage Arrest van het Hof van Justitie de civielrechtelijke 
bestraffingselementen bij inbreuken op het kartelrecht worden verbeterd. Het algemene 
vraagstuk betreffende de toelaatbaarheid van de "passing-on defence" wordt overgelaten aan 
de beoordeling van de rechterlijke instanties. Er is evenwel duidelijk bepaald dat indien de 
"passing-on defence" wordt aanvaard, de volledige bewijslast bij de beklaagde ligt (dus bij het 
kartellid). 
 
Wat de concentratiecontrole betreft, zijn aanpassingen gepland in de organisatie van de 
voorlopige rechtsbescherming bij klachten van derden tegen goedgekeurde concentraties.  
Voorts worden onder bepaalde voorwaarden hogere drempels voor concentraties van 
krantenuitgeverijen ingevoerd, alsook een ruimer toepassingsgebied voor samenwerking en 
joint ventures tussen deze uitgeverijen.   
 

Estland 
De wijzigingen aan de mededingingswet traden in werking op 1 augustus 2004 en zijn 
hoofdzakelijk gericht op de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1/2003 en 
verbeteringen van de procedureregels.  
 
De Estse mededingingsraad is verantwoordelijk voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 
van het EG-Verdrag en verleent indien nodig bijstand aan de Commissie 
overeenkomstig Verordening (EG) nr.1/2003. De administratieve rechtbank van Tallinn is de 
bevoegde autoriteit voor het verlenen van toestemming voor inspecties van de Commissie, 
zoals in de artikelen 20 en 21 van Verordening (EG) nr. 1/2003 wordt vastgesteld.  De Estse 
mededingingsraad werd aangesteld als een aangewezen autoriteit overeenkomstig 
artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1/2003. Wat de amicus curiae bij procedures betreffende 
de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag betreft, kunnen de rechterlijke 
instanties de Estse mededingingsraad om advies verzoeken.  
 
Wat de procedureregels betreft, wordt betrokkenheid bij activiteiten die aanleiding geven tot 
misbruik van een machtspositie of het in gebreke blijven bij het uitvoeren van verplichtingen 
met betrekking tot concentraties onderzocht in het kader van de procedure voor misdrijven. 
Indien aan de overtreder vroeger reeds een straf voor het plegen van een misdrijf is opgelegd 
voor hetzelfde feit, dan zal tegen een dergelijke "recidivist" een strafproces worden ingeleid. 
Inbreuken op de mededingingswetgeving met betrekking tot de mededingingsbeperkende 
overeenkomsten, besluiten of gedragingen worden nog steeds als misdaden onderzocht 
overeenkomstig het wetboek van strafrecht en Wetboek van Strafvordering.  De hoogte van 
de geldboete voor misdrijven met betrekking tot mededinging is opgetrokken tot 
500 000 EEK.  
 
Het Wetboek van Strafvordering is ook gewijzigd met het oog op de invoering van 
immuniteit. Het openbaar ministerie kan momenteel strafprocedures met betrekking tot een 
verdachte of beschuldigde met diens toestemming beëindigen indien deze voldoende heeft 
meegewerkt bij het opsporen van feiten die kunnen dienen als bewijsmateriaal van een 
strafbaar feit dat belangrijk is vanuit het standpunt van het openbaar belang in de procedure en 
indien zonder deze bijstand het opsporen van het strafbaar feit en het verzamelen van 
bewijsmateriaal onmogelijk of bijzonder moeilijk zou zijn geweest. 
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Griekenland 
In de loop van het jaar zijn geen wijzigingen in de wetgeving aangebracht. De Griekse 
mededingingsautoriteit heeft aanbevelingen naar het verantwoordelijke ministerie 
toegestuurd, het ministerie van ontwikkeling, met het oog op de wijziging van wet nr. 703/77 
om rekening te houden met de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1/2003. De 
aanbevelingen van de autoriteiten hebben hoofdzakelijk betrekking op de aanpassing van 
procedures overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2003. Het wetsontwerp bevat ook 
bepalingen die tot  doel hebben de bevoegdheden van de autoriteit te versterken. Over het 
ontwerp heeft overleg plaatsgevonden met de sociale partners en het is bij de Europese 
Commissie aangemeld. Het ontwerp is in mei 2005 bij het Griekse parlement ingediend.  

Spanje 
De belangrijkste wetgevende initiatieven inzake mededingingsbeleid in 2004 kunnen als volgt 
worden samengevat: 
 
Het Koninklijk Besluit nr. 2295/2004 van 10 december 2004 met betrekking tot de toepassing 
van communautaire mededingingsregels in Spanje werd in het Staatsblad van 23 december 
2004 bekendgemaakt. Bij dit besluit wordt het vorige Koninklijk Besluit nr. 295/1998 van 
27 februari 1998 met betrekking tot mededinging, dat nu is ingetrokken, aangepast aan het 
communautaire wetgevingskader inzake mededinging dat in de Verordeningen 
(EG) nrs. 1/2003 en 139/2004 is vastgelegd. 
 
Binnen het kader van de mededingingswet nr. 16/1989 worden bij dit nieuwe koninklijk 
besluit aan de mededingingsautoriteiten bevoegdheden en verplichtingen verleend die 
voortvloeien uit de communautaire wetgeving, inclusief de opdracht om samen te werken met 
de Commission, de nationale rechterlijke instanties en de nationale mededingingsautoriteiten 
van andere lidstaten. Voorts worden de bevoegdheden van de ambtenaren of functionarissen 
vastgelegd die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van inspecties in Spanje, wordt de 
regeling bepaald die van toepassing is op de verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijke 
gegevens met betrekking tot de activiteiten die voortvloeien uit dit koninklijk besluit, wordt 
de samenwerking met de rechterlijke instanties geregeld en worden de procedureregels 
vastgelegd voor de toepassing van de communautaire regelgeving door de nationale 
autoriteiten. Op de website van de mededingingsautoriteit werd over het ontwerp van 
koninklijk besluit een procedure van openbare hoorzitting georganiseerd. 

 
Een Witboek over de hervorming van het Spaanse Mededingingsstelsel werd in 2004 
opgesteld en op 20 januari 2005 officieel voorgesteld door de tweede vice-minister-president 
en minister van economie en financiën. Dit document is een discussienota waarmee het 
initiatief wordt genomen tot een herziening van het wetgevende en institutionele 
mededingingskader in Spanje om ervoor te zorgen dat de beste instrumenten en structuren 
worden ingezet om de daadwerkelijke mededinging op de markten te handhaven met het oog 
op sociale welvaart en een efficiënte benuttiging van de middelen.  In het witboek worden 
verscheidene hervormingen voorgesteld die betrekking hebben op het institutionele kader van 
de Spaanse mededingingsautoriteit. Met de maatregelen verwerft deze autoriteit een grotere 
onafhankelijkheid, worden de rechterlijke herzieningsprocedures versneld, komt coördinatie 
met de toezichthouders van de bedrijfstakken tot stand. Voorts leiden ze eventueel tot de 
directe toepassing van de nationale mededingingsregels door de rechterlijke instanties. Na een 
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openbare raadpleging zal een nieuwe mededingingswet worden opgesteld waarmee de 
noodzakelijke wetgevingswijzigingen in het Spaanse regelgevings- en justitiële stelsel worden 
aangebracht. 
 

Frankrijk 
De belangrijkste werkzaamheden met betrekking tot de modernisering van de wetgeving die 
afgelopen jaar van start zijn gegaan, hebben geleid tot twee ordonnanties die door de regering 
begin en eind 2004 zijn goedgekeurd naar aanleiding van de parlementaire goedkeuring van 
de machtigingswetgeving.  Met de ordonnantie worden verscheidene bepalingen van boek IV 
van het Wetboek van Koophandel gewijzigd. Dit is een nieuwe, beslissende fase in het kader 
van de toenemende harmonisatie, die in 1992 begon en waardoor de Franse 
mededingingsautoriteiten hun uitvoeringsprocedures van de artikelen 81 en 82 direct kunnen 
toepassen. Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1/2003 is deze mogelijkheid 
een verplichting geworden en zijn de nationale procedures aangepast met het oog op de 
volledige toepassing van het Gemeenschapsrecht. 
 
Met de eerste wijziging, die tot stand is gekomen bij ordonnantie nr. 2004-274 van 
25 maart 2004 met betrekking tot vereenvoudiging van de wetgeving (bekendgemaakt in het 
Journal Officiel de la République Française van 27 maart) werd een versnelde procedure in 
de mededingingsraad ingevoerd voor kennis te nemen van zaak onder een bepaalde drempel. 
De regelingen stemmen overeen met die van bekendmaking van de Commissie inzake 
overeenkomsten van geringe betekenis.  
 
Met de tweede wetgevingswijziging, die tot stand is gekomen bij ordonnantie nr. 2004-1173 
van 4 november 2004 (bekendgemaakt in het Journal Officiel de la République Française van 
5 november 2004) werd het mogelijk alle bepalingen uit het Wetboek van Koophandel aan te 
passen waarop de hervorming van de communautaire antitrustregels betrekking had. De 
Franse wetgeving inzake mededingingsbeperkende regelingen, die reeds grote gelijkenissen 
vertoonde met het rechtstreeks toepasbare uitzonderingssysteem van Verordening nr. 1/2003, 
was al in 2001 herzien, toen rekening werd gehouden met te verwachten ontwikkelingen op 
communautair niveau en verscheidene belangrijke innovaties tot stand kwamen, zoals de 
invoering van een clementieregeling die vergelijkbaar was met de door de Commissie 
toegepaste regeling en de harmonisatie van de maximumstraffen voor 
mededingingsbeperkende regelingen met de communautaire normen. Met de tweede 
hervorming wordt bijgevolg de overeenstemming van de procedureregels met de nieuwe 
communautaire regelingen voltooid. Voorts worden in de ordonnantie de nieuwe 
bevoegdheden vastgesteld die direct aan de nationale autoriteiten worden verleend met het 
oog op de eenvormigheid van de instrumenten en de rechtszekerheid van de 
tenuitvoerlegging. Begin 2005 zal deze hervorming worden aangevuld met voorschriften 
waarin de procedureregels worden toegelicht, in het bijzonder met betrekking tot de 
verwijzing van arresten in het kader van de artikelen 81 en 82. 
 
De-minimisregel  
Deze regel wordt omschreven in een nieuw artikel (artikel L. 461-6-1) van het Wetboek van 
Koophandel. De de-minimis drempel is rechtstreeks gebaseerd op het bestaande 
communautaire systeem. Bijgevolg wordt een procedure automatisch beëindigd bij 
horizontale afspraken tussen ondernemingen die betrekking hebben op minder dan 10% van 
de markt en verticale afspraken tussen ondernemingen die betrekking hebben op minder van 
15% van de upstream- en downstream-markten. Het besluit om een zaak te beëindigen wordt 
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gebaseerd op een gebrek aan merkbaar effect; het moet derhalve worden gemotiveerd en het 
kan door middel van een verzoekschrift bij het Hof van Beroep in Parijs worden nietig 
verklaard of herzien.  De beslissing moet op een feitenonderzoek gebaseerd zijn en moet 
gemotiveerd zijn. Door deze bepaling kan het onderzoek van talrijke "kleine" zaken worden 
vereenvoudigd en de achterstand bij zaken voor de mededingingsraad worden weggewerkt. 
 
Hervorming met het oog op de aanpassing van het Wetboek van Koophandel aan 
Verordening nr. 1/2003 
Met de op grond van de bekrachtigingswet van 18 maart 2004 vastgestelde ordonnantie 
worden de besluitvormingsbevoegdheden van de mededingingsraad aangevuld: de raad krijgt 
de mogelijkheid om toezeggingen van ondernemingen te aanvaarden en dwangsommen op te 
leggen. In de ordonnantie worden de procedures voor internationale samenwerking tussen 
mededingingsautoriteiten verduidelijkt en wordt de bescherming van het zakengeheim 
verbeterd. De kartelvoorschriften worden gelijkgesteld en de procedure op grond waarvan de 
rechterlijke instanties het advies kunnen inwinnen van de mededingingsraad wordt uitgebreid 
tot de communautaire werkingssfeer. De ordonnantie maakt het mogelijk dat rechterlijke 
instanties die mededingingszaken behandelen, zich specialiseren. Ten slotte worden de 
interventieprocedures voor inspecteurs nader omschreven door de opname van de nieuwe 
onderzoeksbevoegdheden die op grond van Verordening (EG) nr. 1/2003 zijn verleend.  
 
Inspecties 
Wat de onderzoeksbevoegdheden betreft, werd de wetgeving door de ordonnantie van 
4 november 2004 in tweeërlei opzichten gewijzigd. Ten eerste kan de minister van 
Economische Zaken ambtenaren van een andere mededingingsautoriteit uit de Unie die 
overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 om bijstand verzoeken, de 
toestemming verlenen om samen met Franse inspecteurs op te treden, indien zij kunnen 
bijdragen tot directe onderzoeken. Ten tweede werden de bepalingen inzake de 
inspectieprocedure, die betrekking hebben op zowel de handelingen die door de Franse 
autoriteiten werden bevolen als het verlenen van bijstand bij inspecties van de Commissie 
ingeval van bezwaren, aangepast in het licht van de nieuwe regelingen inzake de 
bijstandsverplichting. Er zijn drie wijzigingen. De eerste heeft betrekking op het tijdelijk 
verzegelen om te voorkomen dat tijdens de inspectie bewijsstukken verloren gaan. In de 
tweede wordt bepaald dat de officier van politie  Krachtens de laatste wijziging wordt aan 
ambtenaren van de Commissie inzagerecht verleend in documenten die door nationale 
inspecteurs in beslag zijn genomen.  
 
Amicus curiae  
Wat de samenwerking met de rechterlijke instanties betreft, is het wegens de directe 
toepassing van de bepalingen van de verordening met betrekking tot de amicus curiae 
procedure niet noodzakelijk de bestaande Franse wetgeving aanzienlijk te wijzigen. Het 
nieuwe instrument bevat evenwel een aanvulling op de bestaande bepalingen uit het Wetboek 
van Koophandel met betrekking tot de raadpleging van de Raad voor de Mededinging door de 
rechterlijke instanties om rekening te kunnen houden met zaken waar nationale en 
communautaire regels naast elkaar worden toegepast. Niettegenstaande de procedure van 
artikel 15 van de verordening kunnen de rechterlijke instanties nu niet alleen in het kader van 
de toepassing van nationale mededingingswetgeving maar ook in zaken waar procedures 
overeenkomstig de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag zijn ingeleid, het advies van de 
Raad inwinnen.  
 
Uitwisseling van gegevens 
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Wat de uitwisseling van gegevens betreft, werd in het Wetboek van Koophandel reeds de 
mogelijke overdracht van gegevens erkend door de Raad voor de Mededinging aan andere 
mededingingsautoriteiten. Het Wetboek voorzag evenwel niet uitdrukkelijk in een 
verplichting ten opzichte van de Commissie. Op dit punt wordt het Wetboek aangevuld door 
de ordonnantie. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen gegevensuitwisseling die 
valt binnen het toepassingsgebied van Verordening nr. 1/2003 en de andere 
samenwerkingsregels, in het bijzonder met autoriteiten van derde landen, waarbij een 
wederkerigheidsvoorwaarde kan gelden, hetgeen niet het geval is in het kader van het 
Europese netwerk.  
 
Toegang tot het dossier 
Wat de regelingen voor de toegang tot het dossier betreft, wordt door de ordonnantie van 
4 november het Franse stelsel voor de bescherming van het zakengeheim in overeenstemming 
gebracht met de communautaire regels, waarbij de vereisten van de audi alteram partem 
procedure in acht worden genomen. In Wetboek van Koophandel werden alle bij een 
procedure betrokken partijen volgens de gerechtelijke procedure op gelijke voet behandeld. 
Nu wordt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen de indieners van een klacht en de 
ondernemingen waartegen vervolging is ingesteld: de laatste kunnen aanspraak maken op 
uitgebreide waarborgen voor de rechten van de verdediging, terwijl aan indieners van klacht 
de toegang tot gegevens met zakengeheimen kan worden geweigerd om openbaarmaking of 
misbruik in de markt te voorkomen.  
 
Aangewezen mededingingsautoriteiten 
De hervorming voorziet ook in de regels die de bevoegde autoriteiten in staat moet stellen de 
communautaire mededingingsregels toe te passen in het kader van artikel 35 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003. In de Verordening worden specifiek communautaire 
bevoegdheden, in het bijzonder met betrekking tot onderzoeken, direct aan nationale 
mededingingsautoriteiten en hun ambtenaren verleend, maar behoort de aanwijzing van deze 
autoriteiten en de ambtenaren die zullen worden gemachtigd, evenwel tot de opdrachten van 
de lidstaten. In Frankrijk is de algemene verantwoordelijkheid voor de toepassing van de 
artikelen 81 en 82 reeds door het Wetboek van Koophandel toegewezen aan de Raad voor de 
Mededinging en de minister van Economische Zaken en de door hem gemachtigde 
ambtenaren (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des fraudes (DGCCRF) – Directoraat-generaal voor mededinging, consumentenzaken en 
fraudebestrijding (vert.)) Verdere aanwijzingen op grond van wetgeving was bijgevolg 
overbodig. De vroegere bepalingen hadden evenwel alleen betrekking op de bevoegdheden 
die op grond van Boek IV van het Wetboek van Koophandel waren verleend. Zij zijn 
aangevuld met een verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1/2003 om een duidelijke 
rechtsgrondslag tot stand te brengen voor de parallelle toepassing van de nieuwe door het 
Gemeenschapsrecht verleende bevoegdheden. 
 
Sancties 
De herziening van het Wetboek van Koophandel voorziet in een aanvulling van de 
beslissingsbevoegdheden en sanctiemogelijkheden van de Raad voor de Mededinging door 
aan de Raad twee nieuwe, in Verordening (EG) nr. 1/2003 omschreven bevoegdheden toe te 
kennen. De Raad kan nu toezeggingen aanvaarden en een geldboete opleggen indien deze 
toezeggingen niet worden nageleefd. De Raad kan ook dwangsommen opleggen, waarbij 
dezelfde percentages als die welke in de verordening zijn vastgesteld, kunnen worden 
gehanteerd. Deze bevoegdheid om dwangsommen op te leggen kan evenwel alleen worden 
toegepast om een onderneming te dwingen een inbreuk te beëindigen of een rechterlijk bevel 
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na te leven. De omzetting van de bevoegdheid van de Commissie om dwangsommen op te 
leggen om ondernemingen te dwingen zich aan inspecties te onderwerpen was niet nodig, 
omdat het Wetboek van Koophandel reeds strafrechtelijke bepalingen bevat waarop een 
beroep kan worden gedaan bij de belemmering van een onderzoek.  
 
Andere punten 
Verscheidene andere procedureregels werden gewijzigd om de afstemming op Verordening 
(EG) nr. 1/2003 te vervolledigen. In het kader van de hervorming vindt bijgevolg een 
harmonisatie plaats van de nationale en communautaire regels met betrekking tot de verjaring 
van inbreuken met het oog op een volledige toepassing van de samenwerkingsmechanismen 
tussen de Commissie en de Raad voor de Mededinging. De verjaringstermijn voor inbreuken 
op zowel communautaire als nationale mededingingsregels wordt verhoogd van drie tot vijf 
jaar en onderzoeken door de Commissie of de bevoegde nationale autoriteiten in dezelfde 
zaak zijn redenen voor de stuiting van de nationale verjaringstermijnen.  Door deze 
harmonisatie worden alle belemmeringen weggenomen voor de wenselijke hertoewijzing van 
zaken tussen de Raad voor de Mededinging en de Commissie waar de in de Verordening 
omschreven regels betreffende de schorsing of afsluiting van de procedure worden toegepast. 
Om dezelfde reden is de bevoegdheid van de Raad voor de Mededinging om procedures te 
schorsen of af te sluiten in het interne recht uitgebreid om rekening te kunnen houden met 
zaken van parallelle behandeling door een andere nationale autoriteit of evocatie door de 
Commissie.  
 
Ten slotte is in het kader van de hervorming de reeds bestaande mogelijkheid om geschillen 
over de toepassing van de nationale mededingingsregels toe te vertrouwen aan bepaalde 
gespecialiseerde rechterlijke instantites uitgebreid tot de artikelen 81 en 82. Deze regel inzake 
gespecialiseerde rechtsmacht houdt geen direct verband met de strikte afstemming van de 
Franse wetgeving, maar heeft betrekking op de in artikel 3 van Verordening nr. 1/2003 
omschreven beginselen van samenhangende toepassing en convergentie.  De 
tenuitvoerleggingsbepalingen zullen worden vastgelegd in een decreet van de Raad van Staat 
dat in 2005 moet worden aangenomen. 
  

Ierland 
De nationale mededingingswetgeving heeft geen aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Om de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1/2003 in werking te laten treden, is reglement 2004 
(wettelijk decreet 195 van 2004) ten uitvoer gelegd ("het wettelijk decreet"). 

 
Het wettelijk decreet – de aangewezen mededingingsautoriteiten 
In het wettelijk decreet worden voor de toepassing van artikel 5 van de Verordening alle 
rechterlijke instanties aangewezen met uitzondering van het bijzondere strafhof;  wordt de 
mededingingsautoriteit aangewezen om de in de hoofdstukken IV, V, VII, VIII en IX van de 
Verordening omschreven opdrachten uit te voeren; en worden de mededingingsautoriteit, de 
procureur-generaal en de rechterlijke instanties of de griffies van de rechterlijke instanties 
aangewezen voor het uitvoeren van de in  artikel 11, leden 1 en 5, artikel 27, lid 2, en artikel 
28, lid 2, van de Verordening omschreven opdrachten uit te voeren. 

 
In het wettelijk decreet blijft het status-quo behouden inzake de handhaving van de 
mededingingswetgeving die vóór de inwerkingtreding van de verordening van kracht was.  
• de mededingingsautoriteit is verantwoordelijk voor het onderzoek van de 

mededingingszaken;  
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• de mededingingsautoriteit kan civiele procedures aanspannen en de 
mededingingsautoriteit en of de procureur-generaal kunnen een vervolging instellen bij 
strafzaken op het vlak van mededinging;  en  

• alleen de rechterlijke instanties kunnen bepalen of een inbreuk van de nationale wetgeving 
en/of het EG-Verdrag heeft plaatsgevonden. 

 

Italië 
In 2004 vonden geen wetgevingswijzigingen plaats in de Italiaanse mededingingsregels. 
 

Cyprus 
De commissie ter bescherming van de mededinging (hierna: "CBM") is een onafhankelijk 
administratief orgaan, dat in 1990 naar aanleiding van de bekrachtiging van de wet nr. 207/89 
ter bescherming van de mededinging werd opgericht, en sindsdien is deze commissie de 
onderzoeks- en besluitvormingsinstantie die verantwoordelijk is voor de handhaving van de 
mededinging.  Voorts is in het kader van de bekrachtiging van wet nr. 22(I)/99 betreffende de 
controle op concentraties van ondernemingen aan de CBM ook de bevoegdheid verleend om 
concentraties van ondernemingen te onderzoeken en te besluiten de concentratie goed te 
keuren, af te wijzen of voorwaardelijk te aanvaarden. 
 
In het licht van Verordening (EG) nr.1/2003 vond in de loop van 2004 een juridische 
hervorming plaats van de nationale wetgeving om deze aan te passen aan de bepalingen van 
de verordening en zodoende de CBM aan te wijzen als de mededingingsautoriteit die 
verantwoordelijk is voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, 
zodanig aan dat op afdoende wijze voldaan wordt aan de bepalingen van deze verordening. In 
de nieuwe wetgeving zijn bepalingen opgenomen die huidige bevoegdheden van de CBM 
vergroten, zoals de uitgebreide bevoegdheden voor het uitvoeren van onderzoeken in 
bedrijfslocaties en andere dan bedrijfslocaties. 
 
Het belangrijkste kenmerk van de wijzigingen is de afschaffing van het nationale 
aanmeldingssysteem voor ondernemingen om een negatieve certificatie of individuele 
vrijstelling te verkrijgen. Overeenkomsten die voldoen aan de voorwaarden van afdeling 5, 
punt 1, van de bestaande wet nr. 207/89 (stemt overeen met artikel 81, lid 3) zijn bijgevolg 
rechtsgeldig en afdwingbaar zonder dat een beroep moet worden gedaan op een administratief 
besluit. Voorts zal in het kader van de nieuwe wetgeving het programma met betrekking tot 
immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken, dat op 1 februari 
2003 in werking trad en dat de grondslag legt voor het clementiebeleid in omstandigheden 
waarbij een onderneming die overeenkomstig afdeling 4 van wet nr. 207/89 deel uitmaakt van 
een onrechtmatig kartel, in aanmerking kan komen voor een volledige immuniteit tegen 
geldboeten of een vermindering van geldboeten, een onderdeel uitmaken van de nationale 
wet.  
 
In het licht van artikel 15 van Verordening nr. 1/2003 zal het Hooggerechtshof een 
procedureregel vaststellen om de wetgeving aan te passen aan de bepalingen van artikel 15, 
lid 3, waarbij de CBM dus de bevoegdheid krijgt om schriftelijke of mondelinge opmerkingen 
voor de nationale rechterlijke instanties te maken met betrekking tot kwesties in verband met 
de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag.  
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Letland 
Met het oog op een gedecentraliseerde toepassing van de communautaire 
mededingingswetgeving en het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie en andere 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten in onderzoeken die onder de artikelen 81 en 82 van 
het EG-Verdrag vallen, werden de volgende belangrijke wijzigingen aangebracht in de 
mededingingswetgeving van 2004: 
 

- bevoegdheden die aan de mededingingsraad van Letland werden verleend om het 
communautaire gemeenschapsrecht toe te passen; 

- uitgebreide onderzoeksrechten van de Letse mededingingsraad;  
- bestaande wettelijke voorschriften die moeten worden toegepast in het raam van het 

onderzoek en de bestraffing van schendingen van het communautaire 
mededingingsrecht; 

- tijdelijke regelingen, die kunnen worden toegepast als uit bewijsmateriaal blijkt dat het 
communautaire mededingingsrecht mogelijkerwijs wordt geschonden en dat de 
voortzetting van deze schending relevante en onherroepelijke schade aan de 
mededinging zou veroorzaken; 

- bestaande bijstandsprocedure, in het kader waarvan de Letse mededingingsraad 
bijstand zal verlenen aan onderzoeksactiviteiten van de Europese Commissie of van 
andere mededingingsautoriteiten van EU-lidstaten; 

- meer nauwkeurige procedure voor aanmeldingen/onderzoek van fusies tussen 
marktdeelnemers. 

 
De wet tot wijziging van de mededingingswet werd door het Letse parlement op 22 april 2004 
aangenomen en trad op 1 mei 2004 in werking. In de loop van 2004 heeft de raad van 
ministers verscheidene voorschriften aangenomen ter bevordering van een efficiënt optreden 
van de mededingingsraad.  
 
Clementieregeling 
In 2004 werd ministerieel besluit nr. 862 "Procedures voor de berekening van geldboeten voor 
schendingen die worden omschreven in het eerste deel van afdeling 11 en afdeling 13 van de 
mededingingswet" aangenomen (dus over verboden overeenkomsten tussen marktdeelnemers 
en verbod op misbruik van een machtspositie).  Dit besluit voorziet ook in een 
clementieregeling, dus kwijtschelding van boeten of vermindering van boeten voor een 
deelnemer aan een horizontale kartelovereenkomst op grond van de mate waarin deze met de 
mededingingsraad heeft medegewerkt.  

 
Een marktdeelnemer die als eerste bewijsstukken verstrekt aan de mededingingsraad, kan 
aanspraak maken op een volledige vrijstelling van geldboeten (100%), indien deze 
marktdeelnemer niet de aanzet heeft gegeven tot deze specifieke verboden overeenkomst of 
geen doorslaggevende rol heeft gespeeld bij deze verboden activiteit en geen andere 
marktdeelnemers tot deelname aan deze verboden activiteit heeft gedwongen. De geldboeten 
kunnen met 49% worden verminderd indien de onderneming die de aanzet heeft gegeven tot 
een inbreuk en een leidende rol bij de verboden activiteiten vervulde, beslissend 
bewijsmateriaal over de inbreuk verstrekt.  
 
Inspecties 
Een van de essentiële wijzigingen die door de wet tot wijziging van de mededingingswet tot 
stand is gebracht, is de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van het bureau van de 
mededingingsraad. Naast de bestaande onderzoeksrechten worden nieuwe rechten aan het 



 

 16

bureau toegewezen, dat op basis van een rechterlijke beslissing en in aanwezigheid van de 
politie zonder voorafgaande kennisgeving toegang kan krijgen tot de lokalen, voertuigen, 
appartementen, niet voor bewoning bestemde lokalen, gebouwen en ander vastgoed van 
marktdeelnemers, hun werknemers en andere personen, deze en de opslagplaatsen die zich er 
bevinden kan openen om een inspectie uit te voeren van de goederen en documenten die zich 
daar bevinden en eigendom zijn van de marktdeelnemers en hun personeelsleden. 
 
Amicus Curiae  
Een rechterlijke instantie, die een dagvaardiging heeft ontvangen en een zaak betreffende een 
mogelijke schending van het communautaire mededingingsrecht heeft ingeleid, is verplicht 
een kopie van de dagvaardiging aan de Letse mededingingsraad te bezorgen en nadien een 
duplicaat of een kopie van het vonnis aan de mededingingsraad en de Europese Commissie 
toe te zenden. Deze verplichting is opgenomen in de mededingingswet om "amicus curiae" bij 
de mededingingsraad te bevorderen en het toezicht van de Europese Commissie te bevorderen 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de communautaire mededingingswetgeving in de 
lidstaten.  
 
Toegang tot het dossier 
Ondernemingen die van een inbreuk op de mededinging worden verdacht, krijgen toegang tot 
het dossier na ontvangst van de mededeling van de Letse mededingingsraad dat de tijdens het 
onderzoek verzamelde gegevens volstaan voor het nemen van het besluit door de Letse 
mededingingsraad. Indien de gegevens zakengeheimen bevatten, dan zijn zij niet toegankelijk 
voor andere personen. 
 
Aangewezen mededingingsautoriteiten 
De Letse mededingingsraad wordt aangewezen als de mededingingsautoriteit voor de 
toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. 
 
Sancties 
De mededingingswetgeving voorziet in de mogelijkheid tot vermindering of volledige 
vrijstelling van geldboeten bij sommige inbreuken op artikel 81 van het EG-Verdrag, indien 
de onderneming met de mededingingsraad samenwerkt.  
 

Litouwen 
In het kader van de toetreding van Litouwen tot de Europese Unie en de modernisering van de 
communautaire mededingingsregels, in het bijzonder de vaststelling van 
Verordeningen (EG) nrs. 1/2003 en 139/2004 was het vereist dat aanzienlijke wijzigingen in 
de Litouwse mededingingswetgeving werden aangebracht. Om de handhaving van de nieuwe 
communautaire mededingingsregels na de toetreding van Litouwen te bevorderen, was het 
noodzakelijk om de passende noodzakelijke voorwaarden tot stand te brengen, in de eerste 
plaats door wijzigingen aan te brengen in de mededingingswet van 1999 en in het Wetboek 
van burgerlijke rechtsvordering. Met het oog hierop heeft het parlement op 15 april 2004 de 
wet tot wijziging van de mededingingswet3 aangenomen, die op 1 mei 2004 van kracht werd.  
 
Deze wijziging in de mededingingswet, die vanaf 1 mei 2004 in werking trad, had in de eerste 
plaats tot doel de Litouwse wetgeving in overeenstemming te brengen met het communautaire 

                                                 
3  Wet nr. IX-2126 van 15 april 2004 tot wijziging van de mededingingswet van Litouwen, tot opheffing van de wet met betrekking tot het toezicht op staatssteun 

aan ondernemingen  en tot wijziging van artikel 1 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering in Litouwen. 
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acquis. Deze doelstelling is uitdrukkelijk vastgelegd in artikel 1, lid 3, van de 
mededingingswet, waarin wordt bepaald dat deze wet de harmonisatie tot doel heeft van de 
Litouwse en communautaire wetgeving met betrekking tot mededingingsvraagstukken. 
Hetzelfde artikel 1 werd aangevuld met een vierde alinea waarin wordt verwezen naar de 
bijlage met Verordening (EG) nr. 1/2003, die door de mededingingswet ten uitvoer wordt 
gelegd.  
 
Voorts werd de mededingingswet aangevuld met een nieuw hoofdstuk VII - "Toepassing van 
de communautaire mededingingsregels", waarvan artikel 47, lid 1, bepaalt dat "de 
mededingingsraad de instelling is die gemachtigd is om de communautaire 
mededingingsregels toe te passen, terwijl het toezicht op de naleving van deze regels 
overeenkomstig de communautaire mededingingswetgeving aan de nationale 
mededingingsautoriteit is toevertrouwd." Deze bepaling breidt de bevoegdheden van de 
mededingingsraad uit door een gelijktijdige toepassing van artikel 81 en 82 van het EG-
Verdrag en de mededingingswet tot stand te brengen.  

 
Mededingingsbeperkende overeenkomsten (artikel 81) 
Het stelstel van voorafgaande kennisgeving en individuele vrijstellingen met betrekking tot 
overeenkomsten tussen ondernemingen is afgeschaft. Zodra overeenkomsten die voldoen aan 
de vastgestelde voorwaarden voor groepsvrijstelling zijn afgesloten, zullen deze in werking 
treden (ab initio) zonder enig voorafgaand besluit van de mededingingsraad.  Bij betwisting 
over de overeenstemming van de overeenkomst met de vastgestelde voorwaarden voor 
groepsvrijstelling ligt de bewijslast met betrekking tot de overeenstemming bij de partij bij de 
overeenkomst die in aanmerking komt voor de vrijstelling. Evenzo moet de 
mededingingsraad, indien deze wenst aan te tonen dat de overeenkomst een inbreuk vormt, de 
aantijging kunnen bewijzen. Bijgevolg zijn zowel de mogelijkheid voor ondernemingen om 
bij de mededingingsraad een verzoek in te dienen voor het verlenen van een individuele 
vrijstelling als de verplichting om gegevens ter beschikking te stellen met betrekking tot een 
overeenkomst die is afgesloten volgens de voorwaarden om voor een groepsvrijstelling in 
aanmerking te komen, geschrapt uit de wetgeving.   
 
Controle op concentraties 
De afdeling over concentraties is aangevuld met verscheidene belangrijke nieuwe bepalingen. 
Ten eerste is de termijn voor het indienen van de kennisgeving versoepeld. De vereiste voor 
ondernemingen die deelnamen aan de concentratie om binnen de zeven dagen na de eerste 
handeling met betrekking tot concentratie een kennisgeving in te dienen alsmede de vereiste 
om de concentratie op te schorten na de uitvoering van de eerste handeling totdat de 
mededingingsraad een besluit heeft genomen om het verdere verloop van de desbetreffende 
concentratie toe te staan, werden afgeschaft. In het kader van de huidige wetgeving en 
voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van de concentratie kunnen de aan de concentratie 
deelnemende ondernemingen bepalen wanneer zij de concentratie aanmelden bij de 
mededingingsraad. In dit verband zijn ook de sancties voor het niet tijdig indienen van de 
kennisgeving over de concentratie afgeschaft.  
 
Voorts is de termijn van vier maanden waarbinnen de mededingingsraad een definitief besluit 
moet nemen, ook versoepeld: op basis van een naar behoren gemotiveerd verzoek van de 
persoon die de concentratie heeft aangemeld, kan de termijn met een maand worden verlengd. 
Dit kan van bijzonder belang zijn in sommige meer complexe zaken waar de 
mededingingsraad voornemens is de concentratie goed te keuren maar evenwel bepaalde 
voorwaarden wenst op te leggen.   
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Ten tweede bepaalt de wet dat de desbetreffende ondernemingen een vergoeding moeten 
betalen - waarvan het bedrag door de regering wordt vastgesteld - voor het indienen en 
onderzoeken van de kennisgeving van de concentratie. 
 
Ten derde is in het kader van de beoordeling van een concentratie de machtspositietest 
aangevuld met het criterium van de aanzienlijke belemmering van de mededinging. Om te 
besluiten dat de concentratie ontoelaatbaar is, is het voldoende dat is voldaan aan een van de 
criteria, hetzij het tot stand brengen of versterken van een machtspositie, hetzij aanzienlijke 
belemmering van de mededinging. 
 
Ten vierde voorziet de nieuwe formulering van de wet in een aanvullend recht voor de 
mededingingsraad om een onderneming te verplichten een kennisgeving in te dienen ingeval 
er een risico is dat de concentratie een machtspositie zal tot stand brengen of versterken of de 
mededinging aanzienlijk zal belemmeren, zelfs indien de wettelijk bepaalde drempels voor de 
omzet niet zijn overschreden. Deze nieuwe procedure is ingevoerd in het licht van ervaringen 
uit het verleden, waaruit bleek dat in bepaalde markten (in het bijzonder de dienstenmarkt) 
concentraties konden worden ten uitvoer gelegd zonder kennisgeving aan de 
mededingingsraad, omdat de minimale drempel voor de omzet niet was overschreden, terwijl 
toch een machtspositie tot stand was gekomen of was versterkt. Deze nieuwe procedure zal 
even slechts van toepassing zijn indien minder dan twaalf maanden zijn voorbijgegaan sedert 
de tenuitvoerlegging van de concentratie.  
 
Sancties 
In overeenstemming met de beginselen voor het opleggen van sancties dat door de Europese 
Commissie wordt toegepast, is een hervorming van het stelsel van sancties tot stand gekomen. 
Geldboeten die de mededingingsraad ondernemingen heeft opgelegd wegens verboden 
overeenkomsten, misbruik van een machtspositie, tenuitvoerlegging van een aan te melden 
concentratie zonder toestemming van de mededingingsraad, voortzetting van een concentratie 
tijdens de opschortingsperiode, inbreuk op de door de mededingingsraad opgelegde 
concentratievoorwaarden of bindende voorschriften zijn verhoogd tot 10 procent van het 
brutojaarinkomen in het vorige boekjaar. Overeenkomstig de nieuwe bepalingen van de 
mededingingswet werd de procedure voor het vaststellen van het bedrag van de geldboete 
vastgesteld bij regeringsresolutie nr. 1591 van 6 december 2004.  
 
Onderzoekprocedure 
In het kader van de nieuwe bepalingen die in de mededingingswet zijn opgenomen, dient de 
mededingingsraad het onderzoek van de verzoekschriften met betrekking tot 
mededingingsbeperkende regelingen niet binnen een termijn van veertien dagen te 
beëindigen, zoals in het verleden het geval was, maar binnen een termijn van 30 dagen die 
ingaat vanaf de indiening van het verzoekschrift alsmede een besluit te nemen met betrekking 
tot de inleiding van het onderzoek. De termijn voor de beëindiging van het onderzoek is 
verlengd tot vijf maanden, waarbij werd voorzien in een mogelijkheid om de termijn steeds 
met nog eens drie maanden te verlengen. Bij het ontbreken van bewijsmateriaal dat het 
vermoeden van een inbreuk op de wet bevestigt, is ook voorzien in een mogelijkheid om de 
inleiding van het onderzoek te weigeren. 
 
Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op een mogelijkheid om het onderzoek stop 
te zetten. Overeenkomstig de nieuwe bepalingen in de mededingingswet kan het onderzoek 
niet alleen worden stopgezet indien er geen inbreuk op de wet wordt vastgesteld, maar ook 
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wanneer door de handelingen geen aanzienlijke schade werd toegebracht aan de wettelijk 
beschermde belangen en de van een inbreuk op de wet verdachte onderneming de handelingen 
vrijwillig beëindigt en aan de mededingingsraad in een schriftelijke toezegging bevestigt 
dergelijke handelingen niet meer te verrichten. Dergelijke toezeggingen zijn bindend voor de 
desbetreffende ondernemingen. Indien de toezeggingen niet worden nageleefd, kan een 
geldboete ten belope van 5 procent van de gemiddelde dagelijkse omzet in het voorbije 
boekjaar worden opgelegd voor elke dag dat de inbreuk verder wordt begaan (voortzetting).  
 
In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1/2003 is een nieuwe bepaling ingevoerd voor 
het gebruik van dwangmaatregelen. In de bepaling wordt vastgesteld dat voor het gebruik van 
dwangmaatregelen tijdens inspecties van de Europese Commissie een voorafgaande 
toestemming van het regionale administratief gerecht van Vilnius is vereist.  
 
Aangezien overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2003 het recht en de plicht om artikel 81 
of 82 van het EG-Verdrag rechtstreeks toe te passen, ook aan de nationale rechterlijke 
instanties zijn opgelegd, regelt de mededingingswet de bijzonderheden van een rechtsgeding 
in mededingingszaken. Het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering is derhalve aangevuld 
met een voorschrift waarin wordt bepaald dat mededingingszaken worden onderzocht 
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek, tenzij de mededingingswet voorziet in 
uitzonderingen. Na de ontvangst van een klacht met betrekking tot de toepassing van de 
artikelen 81 of 82 van het EG-Verdrag zal het gerecht dit aanmelden bij de Europese 
Commissie en de mededingingsraad. De Europese Commissie en de mededingingsraad 
kunnen op eigen initiatief hun opmerkingen kenbaar maken met betrekking tot de toepassing 
van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag, toelichtingen en bewijsstukken verstrekken en 
medewerking verlenen aan het onderzoek ervan alsmede verzoeken en aanvragen indienen.  
 
Het nieuwe artikel 50 van de mededingingswet bepaalt dat ondernemingen van wie de 
rechtmatige belangen zijn geschonden door handelingen die een inbreuk vormen op de 
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag of andere mededingingsbeperkende regelingen beroep 
kunnen aantekenen bij regionaal gerecht van Vilnius met een claim voor de beëindiging van 
de onwettige handelingen en de vergoeding van de opgelopen schade. Het regionaal gerecht 
van Vilnius heeft bijgevolg een exclusieve bevoegdheid om zaken te onderzoeken met 
betrekking tot de vergoeding van de schade die werd opgelopen door de hierboven 
omschreven mededingingsbeperkende regelingen. 
 

Luxemburg 
Bij het besluit van 17 mei 2004 met betrekking tot mededinging wijzigde Luxemburg zijn 
wetgeving op twee belangrijke punten: 

• de invoering in de Luxemburgse wetgeving van het verbod op onrechtmatige 
overeenkomsten en misbruiken van een machtspositie werd geregeld in bewoordingen 
die overeenstemmen met die van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag (met 
uitzondering van de verwijzingen naar de gevolgen van deze praktijken op het 
intracommunautaire handelsverkeer); 

• de institutionele structuren van Luxemburg werden aangepast om rekening te houden 
met de vereisten van Verordening (EG) nr. 1/2003, waarbij werd voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke mededingingsautoriteit in de vorm van een 
onafhankelijke administratieve autoriteit, de mededingingsraad. De mededingingsraad 
is belast met het toezicht op de toepassing van de nationale en communautaire 
mededingingswetgeving door het nemen van besluiten over het al dan niet bestaan van 
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een inbreuk op deze regels en door aan inbreukmakers geldboeten en verplichtingen 
op te leggen die ertoe moeten leiden dat de inbreuk wordt beëindigd.  

 
De mededingingsraad wordt bijgestaan door de inspectie voor mededinging, die niet direct 
afhangt van de mededingingsraad maar een dienst is die afhangt van de minister aan wie de 
portefeuille van economische zaken is toevertrouwd (momenteel de minister voor 
economische zaken en buitenlandse handel). De inspectie voor mededinging voert 
ondervragingen en onderzoeken uit in zaken die zowel onder de Luxemburgse als de 
communautaire wetgeving vallen.  
 
De bevoegdheden en procedures van beide instanties zijn grotendeels gebaseerd op 
Verordening (EG) nr. 1/2003: 

• de inspectie voor mededinging heeft uitgebreide onderzoeksbevoegdheden: inwinnen 
van inlichtingen; het afnemen van verklaringen; inspecties en huiszoekingen van 
bedrijfslokalen en andere lokalen en inbeslagname van documenten (voor 
huiszoekingen en inbeslagname van documenten is de machtiging van een rechterlijke 
instantie vereist); aanstelling van deskundigen; 

• de voorzitter van de mededingingsraad kan voorlopige maatregelen opleggen; 
• verscheidene sancties kunnen worden opgelegd: dwangmaatregelen die in verhouding 

moeten staan tot de vermeende inbreuk en  noodzakelijk moeten zijn om de inbreuk 
daadwerkelijk te beëindigen, geldboeten, dwangsommen; 

• de mededingingsraad kan een clementieregeling toepassen; 
• de mededingingsraad kan toezeggingen van ondernemingen bindend verklaren; 
• het vrijwaren van zakengeheimen en vertrouwelijke gegevens: hiertoe kan een verzoek 

worden ingediend bij de voorzitter van de mededingingsraad; 
• de leden van de mededingingsraad en de inspectie voor de mededinging en de door de 

inspectie voor de mededinging aangestelde deskundigen zijn gebonden aan het 
beroepsgeheim;  

• de rechten van de verdediging van de betrokken partijen zijn gewaarborgd: 
mededeling van punten van bezwaar door de inspectie voor de mededinging; de 
toegang tot het dossier; hoorzitting door de mededingingsraad vooraleer een besluit 
wordt genomen; mogelijkheid om bij de administratieve rechtbank in beroep te gaan 
tegen beslissingen; 

• de mededingingsraad en de inspectie voor de mededinging moeten samenwerken met 
de Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten om gegevens 
of documenten uit te wisselen; 

• de mededingingsraad en de inspectie voor de mededinging verlenen bijstaan aan de 
Europese Commissie bij de toepassing van Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende 
de uitvoering van de mededingingsregels en Verordening (EG) nr. 139/2004 
betreffende de controle op concentraties van ondernemingen;  

• de inspectie voor de mededinging werkt samen met nationale rechterlijke instanties. 
 
Beide mededingingsautoriteiten werden uiteindelijk slechts eind oktober 2004 opricht, toen 
hun leden werden aangesteld.  
 

Hongarije | 
De voorzitter van de Hongaarse mededingingsautoriteit (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) 
en de voorzitter van de mededingingsraad van de GVH hebben in december 2003 twee 
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mededelingen gepubliceerd, die beide op 1 januari 2004 in werking zijn getreden. Beide 
mededelingen worden hieronder beknopt toegelicht: 
 
Mededeling nr.2/2003 met betrekking tot de methode voor het opleggen van geldboeten in 
kartelzaken 
In deze mededeling wordt de door GVH gebruikte methode voor de berekening van 
geldboeten openbaar en transparant gemaakt. Deze methode wijkt op verscheidene punten af 
van de communautaire richtsnoeren voor de berekening van geldboeten. In tegenstelling tot de 
communautaire richtsnoeren zijn er geen vooraf vastgestelde bedragen voor geldboeten voor 
bepaalde niveaus of soorten van inbreuken maar is de methode gebaseerd op een proces in 
twee fasen. In de eerste fase worden punten toegekend aan bepaalde kenmerken van de 
inbreuk. Op basis hiervan wordt het basisbedrag van de geldboete bepaald. Met factoren zoals 
de ernst van de inbreuk (met inbegrip van de bedreiging voor de mededinging en de gevolgen 
van de inbreuk voor de markt), vervolgens de houding (actief of passief) die ten opzichte van 
de inbreuk werd aangenomen, de toerekenbaarheid enz wordt rekening gehouden op een 
schaal van honderd punten.  In de tweede fase van de berekening worden bepaalde 
corrigerende factoren zoals de duur en de herhaling van de inbreuk in aanmerking genomen. 
Indien de winst als gevolg van de inbreuk kan worden vastgesteld, moet het bedrag van de 
winst verdrievoudigd en wordt een verdere grondslag voor de berekening. Het resultaat van 
deze berekening mag niet hoger zijn dan het wettelijke maximum van 10% van de netto-
omzet van de onderneming in het vorige boekjaar. De geldboete kan ook worden verminderd 
indien de zaak valt onder de clementieregeling. 

 
Mededeling nr. 3/2003 met betrekking tot de toepassing van een clementieregeling 
Bij de opstelling van haar clementiebeleid zag de GVH erop toe dat het volledig spoorde met 
de communautaire clementieregeling. De meest essentiële kenmerken van het Hongaarse 
clementiebeleid stemmen overeen met die welke in de communautaire mededeling zijn 
bepaald. 
 
Twee Hongaarse groepsvrijstellingreglementen werden hernieuwd wegens de in de 
Europaovereenkomst opgenomen verplichting tot gelijkschakeling van de wetgeving, 
aangezien de groepsvrijstellingverordeningen, die de grondslag vormden van de initiële 
Hongaarse groepsvrijstellingreglementen ook reeds waren gewijzigd.  Het betreft volgende 
reglementen: 
− Reglement nr. 18/2004 (II. 13) Korm van de regering met betrekking tot de vrijstelling 

van het verbod op mededingingsbeperking van bepaalde groepen van 
verzekeringsovereenkomsten, 

− Reglement nr. 19/2004 (II. 13) Korm van de regering met betrekking tot de vrijstelling 
van het verbod op mededingingsbeperking van bepaalde categorieën van verticale 
overeenkomsten in de motorvoertuigensector 

 
De twee nieuwe Hongaarse groepsvrijstellingreglementen stemmen in wezen overeen met de 
relevante communautaire verordeningen. 
 
Wegens de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie is Wet X van 2002 "met betrekking 
tot de bekendmaking van besluit nr. 1/2002 van de Associatieraad ter vervanging van besluit 
nr. 2/96 van de Associatieraad betreffende de tenuitvoerlegging van de mededingingsregels 
die zijn aangenomen overeenkomstig artikel 62, lid 3, van de Europaovereenkomst waarbij 
een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-
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Staten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds" niet meer relevant. Bijgevolg werd 
de wet met ingang van 1 mei 2004 opgeheven.  
 
Wet XXXI van 2003 tot wijziging van de Hongaarse mededingingswet als gevolg van de 
toetreding trad op 1 mei 2004 in werking. In de bepalingen van deze wet komt uitsluitend de 
invoering aan de orde van de regels die noodzakelijk zijn voor de Hongaarse 
mededingingsautoriteit en de nationale rechterlijke instanties die de communautaire 
mededingingswetgeving toepassen, om de taken die voortvloeien uit de communautaire 
regelgeving, naar behoren te kunnen uitvoeren. 
 

Malta 
Naar aanleiding van de toetreding van Malta tot de Europese Unie op 1 mei 2004 werden 
verscheidene wijzigingen aangebracht in de mededingingswet (hoofdstuk 379, Maltese 
wetgeving). De wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel het Bureau voor eerlijke 
mededinging te machtigen om vermeende inbreuken op artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag te onderzoeken en de Commissie voor eerlijke handelspraktijken in staat te stellen de 
communautaire mededingingsregels in combinatie met de nationale mededingingswetgeving 
toe te passen met betrekking tot mededingingsbeperkende praktijken die gevolgen hebben 
voor het handelsverkeer tussen de lidstaten.  Bij wet III van 2004, die op 1 mei 2004 in 
werking trad, werd de mededingingswet in overeenstemming gebracht met 
Verordening (EG) nr. 1/2003. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 
 
Interpretatie 
In artikel 2 van de mededingingswet wordt de juridische interpretatie vastgelegd van bepaalde 
kernwoorden en uitdrukkingen die in de wet worden gebruikt. Bepaalde definities werden 
gewijzigd om rekening te houden met het gedecentraliseerde onderzoek en de toepassing van 
de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag door respectievelijk het Bureau voor eerlijke 
mededinging en de Commissie voor eerlijke handelspraktijken. Een aantal van de 
belangrijkste wijzigingen worden hierna vermeld, waarbij de aangebrachte wijzigingen 
cursief en onderstreept worden weergegeven: 
 
• "relevante markt", de markt voor het product hetzij binnen Malta of beperkt tot een 

bepaald gebied of bepaalde plaats binnen Malta, hetzij buiten Malta, al dan niet beperkt 
tot een bepaalde periode of een bepaald seizoen van het jaar; 

 
• "mededingingsbeperkende praktijk", een overeenkomst tussen ondernemingen, een besluit 

van een ondernemingsvereniging of een onderling afgestemde feitelijke gedraging 
overeenkomstig artikel 5 van deze wet of artikel 81 van het EG-Verdrag of het misbruik 
maken door een of meer ondernemingen van een machtspositie, hetgeen overeenkomstig 
artikel 9 van deze wet of artikel 82 van het EG-Verdrag is verboden. 

 
Voorts zijn nieuwe definities toegevoegd aan artikel 2 voor: "EG-Verdrag", "Europese 
Commissie", "lidstaten" en "nationale mededingingsautoriteit". 
 
Wijziging van materiële bepalingen (artikelen 5 en9) 
In artikel 5 van de wet, waarvan lid 1 het verbod inhoudt van  

"alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van 
ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen 
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die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen Malta of 
een gedeelte van Malta wordt verhinderd, beperkt of vervalst…" 
 

zijn momenteel twee nieuwe leden 5 en 6 opgenomen met het oog op de tenuitvoerlegging 
van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1/2003. Deze leden luiden als volgt: 

"5) Artikel 81 van het EG-Verdrag zal ook van toepassing zijn wanneer 
overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van een 
ondernemingsvereniging of onderling afgestemde feitelijke gedragingen het 
handelsverkeer tussen Malta en een of meer lidstaten merkbaar kunnen 
beïnvloeden." 
 
6) De toepassing van de leden 1, 2 en 3 wordt niet geacht te slaan op het verbod 
van overeenkomsten, besluiten van ondernemingsverenigingen of onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen die het handelsverkeer tussen lidstaten 
kunnen beïnvloeden, maar de mededinging niet beperken in de zin van artikel 
81, lid 1, van het EG-Verdrag of die voldoen aan de voorwaarden van artikel 
81, lid 3, van het EG-Verdrag of die vallen onder een verordening met 
betrekking de toepassing van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag." 

 
In artikel 9, dat vroeger alleen het misbruik van een machtspositie binnen Malta of een 
gedeelte van Malta verbood, is nu ook een nieuw lid 5 opgenomen, dat bepaalt: 

"Artikel 82 van het EG-Verdrag zal ook van toepassing zijn in geval van het 
misbruik door een onderneming het handelsverkeer tussen Malta en een of 
meerdere lidstaten kan beïnvloeden." 
 

Wijziging van de procedurebepalingen 
Het artikel 7 (dat voorzag in individuele vrijstellingen) en het artikel 10 (dat voorzag in 
negatieve verklaringen) zijn geschrapt;  bijgevolg moeten ondernemingen nu zelf beoordelen 
of zij voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 5, lid 3. 

 
De onderneming of ondernemersvereniging die zich op artikel 5, lid 3, van het Verdrag 
beroept, dient daarentegen de bewijslast te dragen dat aan de voorwaarden van dit lid is 
voldaan (artikel 5, lid 4). 
 
Uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden (artikel 12) 
De wijzigingen in artikel 12, lid 1, hebben geleid tot een uitbreiding van de bevoegdheden van 
de directeur van het Bureau voor eerlijke mededinging om onderzoeken in te leiden. 
Bijgevolg zullen onderzoeken worden uitgevoerd: 

 indien de directeur hiertoe het initiatief neemt, of  
 op verzoek van de minister die verantwoordelijk is voor handel, of 
 op grond van een gemotiveerde schriftelijke beschuldiging van een inbreuk op de 

bepalingen van de wet door een klager, of 
 op verzoek van een aangewezen nationale mededingingsautoriteit, een lidstaat of de 

Europese Commissie. 
 

In artikel 12A, lid 1, wordt de bevoegdheid omschreven van de directeur, na het beëindigen 
van een onderzoek om een gemotiveerd besluit te nemen tot vaststelling van een inbreuk 
overeenkomstig de artikelen 5 en/of 9 (wanneer het toepassingsgebied van deze artikelen zich 
beperkt tot het Maltees grondgebied). In geval van een ernstige inbreuk van artikel 5, lid 1, 
en/of artikel 9, lid 1, bepaalt artikel 12A, lid 2, dat de directeur een verslag van zijn 
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bevindingen moet opstellen voor de Commissie voor eerlijke handelspraktijken.  In artikel 12A 
is een derde lid toegevoegd bij wet III van 2004 om deze verplichting van de directeur uit te 
breiden met betrekking tot vermeende inbreuken op artikel 81 en/of artikel 82. In beide 
gevallen is het dus de Commissie voor eerlijke handelspraktijken die zal beslissen of er een 
inbreuk heeft plaatsgevonden. 
 
Artikel 33, lid 2, op grond waarvan aan de minister voor handel de bevoegdheid wordt 
verleend om reglementen op te stellen met betrekking tot bepaalde aangelegenheden in 
verband met de mededingingswet, is ook gewijzigd om te voorzien in de bevoegdheid voor het 
opstellen van reglementen met het oog op de toepassing van Verordening (EG) nr.1/2003. 
Deze reglementen kunnen in het bijzonder voorzien in: 

i) de bevoegdheid van het Bureau voor eerlijke mededinging om gezamenlijke 
onderzoeken te voeren, samen te werken, gegevens uit te wisselen met andere 
nationale mededingingsautoriteiten;  
ii) de procedure voor samenwerking tussen de Commissie voor eerlijke mededinging, 
de Europese Commissie, de nationale rechterlijke instanties en de 
mededingingsautoriteiten; 
iii) de bevoegdheid om de toepasselijke geldboete in kartelonderzoeken te laten varen 
of te verminderen. 

 
Maatregelen bij inbreuken 
Wet III van 2004 heeft artikel 13 volledig vervangen om aan de directeur van het Bureau voor 
eerlijke mededinging de bevoegdheid te verlenen om naar eigen goeddunken administratieve 
verboden en/of conformiteitsbevelen uit te vaardigen, nadat hij een besluit heeft genomen 
waarin een inbreuk op artikel 5, lid 1, en/of artikel 9, lid 1, van de mededingingswet heeft 
vastgesteld. In geval van ernstige inbreuken op artikel 5, lid 1, en artikel 9, lid 1, van de wet 
en bij inbreuken op de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag is het alleen de Commissie voor 
eerlijke mededinging die de bevoegd is om een administratief verbod en/of een 
conformiteitsbevel uit te vaardigen. 

• Een administratief verbod wordt omschreven als een bevel om onmiddellijk de 
deelname in een dergelijke overeenkomst, besluit, praktijk of gedraging te beëindigen; 

• In een conformiteitsbevel worden maatregelen ter correctie van gedragingen of 
structurele maatregelen opgelegd (in verhouding tot de gepleegde inbreuk) die zijn 
gericht tot de desbetreffende onderneming(en) met het oog op een onmiddellijke en 
daadwerkelijke beëindiging van de inbreuk. 

- Structurele maatregelen kunnen alleen worden opgelegd als er niet een even 
effectieve maatregel ter correctie van gedragingen bestaat of als een dergelijke 
even effectieve maatregel voor de betrokken onderneming belastender zou zijn 
dan de structurele maatregel. 

 
Wijzigingen met het oog op de directe werking van artikel 81 van het EG-Verdrag 
Vóór wet III van 2004 bepaalde het vroegere artikel 16, lid 1, van de mededingingswet dat als 
de Commissie voor eerlijke mededinging verklaarde dat een overeenkomst, besluit of praktijk 
een inbreuk vormde op de bepalingen van artikel 5, elke persoon die na de publicatie van dit 
besluit een handeling uitvoerde conform een dergelijke overeenkomst, besluit of praktijk 
schuldig zou zijn aan een inbreuk op dit artikel. Het nieuwe artikel 16, lid 1, luidt als volgt: 
 

"Elke persoon die de artikelen 5 en/of 9 van deze wet, en/of de artikelen 81 
en/of 82 van het EG-Verdrag overtreedt, zal schuldig zijn aan een inbreuk op 
deze wet." 
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Strafrechterlijke sancties (zie verder) kunnen nu dus worden opgelegd voor inbreuken die 
werden gepleegd zelfs voorafgaand aan het relevante besluit tot vaststelling van een inbreuk 
van het Bureau voor eerlijke mededinging of de Commissie voor eerlijke handelspraktijken, 
en ongeacht of de inbreuk na dit besluit is beëindigd. 
 
Uitwisseling van informatie 
De wijziging van artikel 33, lid 2, op grond waarvan aan de minister voor handel de 
bevoegdheid wordt verleend om reglementen op te stellen met betrekking tot bepaalde 
aangelegenheden in verband met de mededingingswet, voorziet onder andere in "de 
bevoegdheid van het Bureau voor eerlijke mededinging om gezamenlijke onderzoeken te 
voeren, samen te werken, gegevens uit te wisselen met andere nationale 
mededingingsautoriteiten" alsook in "de procedure voor samenwerking tussen de Commissie 
voor eerlijke mededinging, de Europese Commissie, de nationale rechterlijke instanties en de 
mededingingsautoriteiten". 

 
Sancties 
Sinds zijn bekrachtiging in 1995 voorziet de mededingingswet in strafrechterlijke sancties 
voor inbreuken op de bepalingen van de wet. Het betreft hier geldelijke sancties en in geval 
van inbreuken op artikelen 5 en/of 9 van de wet bestaan deze sancties uit een geldboete die 
varieert van 1 tot 10% van de omzet van de onderneming die verantwoordelijk is voor de 
inbreuk, op voorwaarde dat een dergelijke geldboete niet lager is dan 3 000 Maltese lire. 
 
Procedureregels met betrekking tot de Commissie voor eerlijke handelspraktijken 
Met het oog op de toetreding van Malta tot de EU heeft wet III van 2004 ook wijzigingen 
aangebracht in de bijlage van de mededingingswet, waarin bepaalde procedureregels zijn 
opgenomen met betrekking tot de Commissie voor eerlijke handelspraktijken.  
 
Regel 8, punt c) van de bijlage heeft betrekking op de mogelijkheid van de Europese 
Commissie om in alle zaken die betrekking hebben op de toepassing van de artikelen 81 en/of 
82 van het EG-Verdrag, bij de Commissie voor eerlijke handelspraktijken over elke 
aangelegenheid opmerkingen te maken alsook documenten of andere bewijsstukken over te 
leggen die voor de kwestie relevant kunnen zijn. Voorts is de formulering van regel 13 
gewijzigd om te preciseren dat bij de interpretatie van de wet de Commissie voor eerlijke 
handelspraktijken een beroep zal doen op de arresten van het Gerecht van eerste aanleg en het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, alsook op de relevante beschikkingen en 
verklaringen van de Europese Commissie, met inbegrip van intepretatieve mededelingen en 
afgeleid recht inzake mededinging. 
 

Nederland 
Toepassing van de communautaire mededingingsregels (hoofdstuk 10, mededingingswet, 
afdeling 88) 
De directeur-generaal is aangewezen als de mededingingsautoriteit voor Nederland, zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr.1/2003 en als de gemachtigde autoriteit, zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr.139/2004 en zal belast zijn met de uitoefening van de 
bestaande bevoegdheden conform de verordeningen gebaseerd op artikel 83 van het EG-
Verdrag voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag alsmede van de 
bestaande bevoegdheid conform artikel 84 van het EG-Verdrag om te beslissen over de 
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toelaatbaarheid van mededingingsregelingen en over het misbruik maken van een 
machtspositie op de gemeenschappelijke markt. 

 
Sancties/Verhoging van maximale geldboete voor een partij die een inbreuk pleegt op de 
verplichting om samen te werken (art. 69 van de mededingingswet) 
De directeur-generaal kan een partij die handelt in strijd met afdeling 5:20, punt 1, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) met betrekking tot ambtenaren, zoals omschreven in 
afdeling 50, punt 1, afdeling 52, punt 1 of afdeling 89g, punt 1, een geldboete opleggen die 
niet hoger kan zijn dan 450 000 EUR, of indien dit betrekking heeft op een onderneming of 
een ondernemingsvereniging, en indien dit bedrag groter is, een geldboete die niet hoger mag 
zijn dan 1% van de omzet van de onderneming of respectievelijk de gezamenlijke omzet van 
de ondernemingen die deel uitmaken van de ondernemingsvereniging in het boekjaar 
voorafgaand aan het besluit. 

 
Andere punten 
Afschaffing van het aanmeldingssysteem voor overeenkomsten (artikel 17 van de 
mededingingswet) en invoering van een stelstel van wettelijke uitzondering (artikel 6.3 van de 
mededingingswet). 
 

Oostenrijk 
In 2004 werden wetsontwerpen opgesteld met het oog op de wijziging van de 
mededingingswet en de vaststelling van nieuwe kartelwet. De invoering van de 
beoordelingsprocedure (openbare raadpleging) was gepland voor de winter van 2005. 
 
Na de laatste hervorming, die hoofdzakelijk een institutionele hervorming was, moet de 
materiële Oostenrijkse mededingingswet nu nauwer in overeenstemming worden gebracht 
met het gemeenschapsrecht. Het kernpunt van de hervorming is de invoering van het stelstel 
van wettelijke uitzondering en van bepalingen die strikt op de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag zijn gebaseerd; de uitdrukkelijke opname in de wet van de mogelijkheid om het 
statuut van hoofdgetuige toe te kennen moet leiden tot een verdere verbetering van een 
doeltreffende handhaving.  
 

Polen 
In Polen zijn de mededingingsregels opgenomen in de wet van 15 december 2000 met 
betrekking tot mededinging en consumentenbescherming ("wet met betrekking tot 
mededinging en consumentenbescherming", "Poolse mededingingswet") die op 1 april 2001 
in werking trad. Deze wet stemt overeen met de communautaire wetgeving, in het bijzonder 
met de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. In artikel 5 van de wet met betrekking tot 
mededinging en consumentenbescherming4 is het verbod op mededingingsbeperkende 
overeenkomsten opgenomen en artikel 8 verbiedt het misbruiken van een machtspositie op de 
markt. 
 
Het verbod van artikel 5 is niet van toepassing indien het gezamenlijke marktaandeel van de 
partijen bij de overeenkomstig niet hoger is dan 5% voor horizontale overeenkomsten en 10% 
voor verticale overeenkomsten in zaken waar de inbreuk geen betrekking had op 

                                                 
4  Indien niet anders vermeld zijn alle artikelen die in de bijdrage over Polen aan de orde komen, artikelen van de wet met betrekking tot mededinging en 

consumentenbescherming. 
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prijsafspraken, de controle op of de beperking van de productie, marktverdeling of het 
vaststellen van de voorwaarden van offertes in het kader van een openbare aanbesteding. 
 
De ministerraad kan groepsvrijstellingsreglementen uitvaardigen op basis van artikel 7. 
Momenteel zijn er vijf dergelijke reglementen van kracht. Het stelsel van aanmeldingen van 
individuele vrijstellingen heeft in Polen nooit bestaan. 
 
Op grond van de Poolse mededingingswet zijn de verantwoordelijkheden van de 
antimonopolie-autoriteit toevertrouwd aan de voorzitter van het Bureau voor mededinging en 
consumentenbescherming (BMCB). De onderzoeks- en antimonopolieprocedures kunnen 
door de Voorzitter van het Bureau naar aanleiding van een klacht of ambtshalve worden 
ingeleid. De Voorzitter van het BMCB beschikt ook over de bevoegdheid om te gelasten dat 
onderzoeken worden uitgevoerd. 
 
Onderzoeksbevoegdheden van de Poolse mededingingsautoriteit 
De Voorzitter van het Bureau kan ondernemingen of een ondernemersvereniging verzoeken 
alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Het gemachtigde personeelslid van het 
BMCB of de handelsinspectie ("inspecteur") beschikken over de volgende bevoegdheden: 
• zich toegang verschaffen tot lokalen, gebouwen, kantoren of andere plaatsen en 

transportmiddelen die eigendom zijn van de gecontroleerde ondernemer en verzoeken om 
documenten te overhandigen die betrekking hebben op het onderwerp van de inspectie en 
ook om notities te maken; 

• de gecontroleerde ondernemer verzoeken een mondelinge toelichting te geven die 
betrekking heeft op het onderwerp van de inspectie; 

• de lokalen doorzoeken overeenkomstig het bevelschrift van de rechterlijke instantie voor 
mededinging en consumentenbescherming, dat is uitgevaardigd op verzoek van de 
Voorzitter van het Bureau. Het onderzoek mag worden uitgevoerd door de inspecteur of 
(op instructie van de Voorzitter van het Bureau) door de politie; 

• documenten in beslag nemen, die dienst kunnen doen als bewijsstukken in de zaak. 
 
De Voorzitter van het Bureau kan ook getuigen oproepen en horen en hoorzittingen 
organiseren, waarbij hij de bevoegdheid heeft om partijen en getuigen op te roepen en het 
advies te vragen van deskundigen. 
 
Indien de door een onderneming in de loop van een onderzoek ingediende gegevens vals, 
misleidend zijn of indien de onderneming weigert de in de loop van een onderzoek door de 
autoriteit gevraagde gegevens te verstrekken of indien zij weigert tijdens de inspectie met de 
autoriteit mee te werken, dan kan de Voorzitter van het Bureau aan de desbetreffende 
onderneming een geldboete van maximaal 50 000 000 EUR opleggen. 
 
Gegevens die in het kader van een procedure door de Voorzitter van het Bureau zijn 
ingewonnen, kunnen alleen worden gebruikt bij andere procedures die door de 
mededingingsautoriteit worden gevoerd of in strafprocedures.  
 
Indien het bestaan van een mededingingsbeperkende praktijk op grond van het 
antimonopolieonderzoek kan worden bevestigd, dan neemt de Voorzitter van het BMCB een 
besluit waarbij de overeenkomst of de praktijk worden verboden en aan de ondernemers die 
bij de inbreuk betrokken waren, een straf wordt opgelegd (geldenboeten tot maximaal 10% 
van de omzet van het voorbije boekjaar kunnen worden opgelegd).  Overeenkomstig de 
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Poolse mededingingswet kan tegen antimonopoliebesluiten van de Voorzitter beroep worden 
aangetekend bij het Gerecht voor Mededinging en Consumentenbescherming. 
 
De in de wet van 2000 opgenomen voorschriften inzake de controle op concentraties zijn zeer 
sterk in overeenstemming gebracht met de bepalingen van de EG-concentratieverordening. In 
zaken waarbij de omzet van de partijen die aan de concentratie deelnemen, hoger is dan 
50 000 000 EUR, geldt een aanmeldingsverplichting voordat de concentratie tot stand kan 
komen (artikel 12). In artikel 13 is een lijst opgenomen van vrijstellingen van de verplichting 
om de concentratie aan te melden. In het kader van de Poolse regels inzake de controle op 
concentraties is de test om te beoordelen of er sprake is van een aanzienlijke belemmering van 
de daadwerkelijke concurrentie van toepassing. Voorts voorziet de Poolse 
mededingingswetgeving in motieven voor het verlenen van voorwaardelijke goedkeuringen 
door de Voorzitter van de BMCB, mocht dit noodzakelijk zijn. 
 
Beknopte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen op wetgevingsvlak 
Op 1 mei 2004 werd de wet tot wijziging van de wet met betrekking tot de mededinging en de 
consumentenbescherming van kracht. De bovenvermelde wijzigingen hadden tot doel de 
Poolse mededingingsvoorschriften in overeenstemming te brengen met de communautaire 
bepalingen, in het bijzonder met de onlangs vastgestelde Verordeningen (EG) nrs. 1/2003 en 
139/2004. Op grond van de desbetreffende wijzigingen is de Voorzitter van het Bureau voor 
mededinging en consumentenbescherming aangewezen als de mededingingsautoriteit die 
bevoegd is voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Nieuwe 
maatregelen uit het communautaire rechtsstelsel, zoals voorlopige maatregelen, toezeggingen 
en clementieregelingen werden in het Poolse rechtsstelsel ingevoerd. 
 
Om de Poolse mededingingsregels volledig in overeenstemming te brengen met 
Verordening (EG) nr. 1/2003 werden de procedureregels met betrekking tot de afwijzing van 
klachten, schorsing en afsluiting van procedures gemoderniseerd. Nieuwe bepalingen inzake 
gegevensuitwisseling, inspecties en huiszoekingen werden ook opgenomen in de wet met 
betrekking tot mededinging en consumentenbescherming. 
 
De machtspositietest is vervangen door de test van de aanzienlijke belemmering van 
daadwerkelijke mededinging – overeenkomstig artikel 17 keurt de voorzitter van het Bureau 
voor mededinging en consumentenbescherming een concentratie goed indien deze niet zou 
leiden tot een beperking van de mededinging op de markt, in het bijzonder door het tot stand 
brengen of versterken van een machtspositie. Naar aanleiding van aanbevelingen en 
opmerkingen van de EU en de OESO-instellingen is artikel 13, lid 2, geschrapt uit de Poolse 
mededingingswet. In dit artikel werd bepaald dat een onderneming niet was verplicht een 
concentratie aan te melden indien het gezamenlijke marktaandeel van de partijen niet hoger 
was dan 20%. Voorts werd ook artikel 94, punt 4, uit de wet geschrapt, hetgeen betekent dat 
vanaf 1 mei 2004 de Poolse wetgeving niet meer voorziet in de mogelijkheid van een ex post 
aanmelding van een concentratie. 
 
Wat de gerechtelijke procedures in mededingingszaken betreft: 
• oprichting van een additionele rechterlijke instantie voor mededingingszaken -  nu kan in 

beroep worden gegaan tegen de arresten van het Gerecht voor mededinging en 
consumentenbescherming bij het Hof van Beroep (vroeger konden de partijen tegen een 
arrest van het Gerecht voor mededinging en consumentenbescherming alleen 
cassatieberoep bij het Hooggerechtshof aantekenen); deze wijziging van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering trad op 18 augustus 2004 in werking; 
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• de wijziging van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, die sinds 1 mei 2004 wordt 
toegepast, heeft ertoe geleid dat het Poolse rechtsstelsel voorziet in een amicus curiae 
procedure in mededingingszaken. 

 
Aangewezen mededingingsautoriteiten 
Sinds 1 mei 2004 is de voorzitter van het Bureau voor mededinging en 
consumentenbescherming belast met de handhaving van de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag. Artikel 24, punt 1a, van de Poolse mededingingswet voorziet in de rechtsgrond voor 
een dergelijke aanwijzing. 
 
Clementieregeling 
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de clementie voor ondernemingen die gegevens 
verstrekken inzake een kartel, werden opgenomen in de wijziging van de Poolse 
mededingingswet (artikelen 103a en 103b). De onderneming die deel uitmaakt van een kartel 
en de eerste is om aan de mededingingsautoriteit gegevens kenbaar te maken die volstaan 
voor een inleiding van een procedure in een kartelzaak of bewijsstukken ter beschikking stelt 
op grond waarvan een beschikking over het bestaan van een kartel kan worden gegeven, kan 
in aanmerking komen voor een volledige immuniteit tegen geldboeten - op voorwaarde dat 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan (verlenen van medewerking tijdens het onderzoek, zich 
onmiddellijk onthouden van verdere deelname aan het kartel, de aanvrager mag het kartel niet 
hebben opgericht of de aanzet ertoe hebben gegeven, de autoriteit mag niet reeds beschikken 
over de gegevens of bewijsstukken die door de aanvrager worden ingediend). In het kader van 
de Poolse clementieregeling kunnen ondernemingen die deelnamen aan een kartel en aan de 
voorzitter van het BMCB bewijsstukken ter beschikking stellen over een bestaand kartel, 
maar niet voldoen aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een volledige immuniteit, in 
aanmerking komen voor een vermindering van geldboeten. De procedureregels betreffende 
clementieverzoeken zijn opgenomen in het reglement van de ministerraad van 18 mei 2004, 
dat op 22 juni 2004 in werking trad. 
 
Inspecties 
Conform artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1/2003 kan de Voorzitter van het Bureau voor 
mededinging en consumentenbescherming een personeelslid van de nationale 
mededingingsautoriteit machtigen om deel te nemen aan een inspectie. 
 
Vanaf 1 mei 2004 kan de Poolse mededingingsautoriteit op grond van artikel 61, punt a, van 
de wet met betrekking tot mededinging en consumentenbescherming zonder een afzonderlijk 
onderzoek in te leiden, inspecties uitvoeren, met inbegrip van huiszoekingen, indien de 
onderneming zich verzet tegen de inspectie van de Commissie of de nationale 
mededingingsautoriteit op basis van Verordening (EG) nr. 1/2003 of 
Verordening (EG) nr.139/2004. Zij kan ook inspecties uitvoeren zonder een afzonderlijke 
procedure in te leiden in het kader van de toepassing van artikel 22 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 of van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 139/2004. 
 
In het onlangs vastgestelde artikel 58, punt 1a, van de wet met betrekking tot mededinging en 
consumentenbescherming wordt bepaald dat in dringende zaken - indien een redelijk 
vermoeden bestaat dat een ernstige inbreuk plaatsvindt – het rechterlijke bevel voor de 
inspectie mag worden uitgevaardigd voorafgaan aan de formele inleiding van de procedure 
door de Poolse mededingingsautoriteit. 
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De reden voor het aannemen van nieuwe regels inzake inspecties en huiszoekingen was om 
aan de Poolse mededingingsautoriteit meer doeltreffende instrumenten ter beschikking te 
stellen bij het onderzoeksproces - daarom kwam een uitbreiding tot stand van de lijst van 
documenten en niet-commerciële lokalen die het voorwerp uitmaken van een huiszoeking. 
 
Amicus curiae  
Op grond van de wijziging in 2004 van de Poolse mededingingswet werd de amicus curiae 
procedure in het Poolse rechtsstelsel ingevoerd. Op basis van artikel 479, punt 6a van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen door bevoegde mededingingsautoriteiten 
schriftelijke of mondelinge opmerkingen worden ingediend met betrekking tot kwesties 
inzake de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. 
 
Uitwisseling van gegevens 
Om de Poolse wetgeving in overeenstemming te brengen met de bepalingen inzake 
gegevensuitwisseling van Verordening (EG) nr.1/2003, werd artikel 65 gewijzigd – een derde 
alinea werd toegevoegd, op grond waarvan het is toegestaan om (op basis van 
Verordening (EG) nr. 1/2003) in de loop van een procedure door de voorzitter van het Bureau 
voor mededinging en consumentenbescherming ingewonnen informatie te gebruiken. 
Gegevens die het BMCB heeft ontvangen op grond van artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 kunnen alleen worden gebruikt bij procedures met inachtneming 
van de voorwaarden waaronder zij werden ter beschikking gesteld, met inbegrip van een 
voorwaarde tot niet-bestraffing. 
 
Toegang tot het dossier 
Sinds 1 mei 2004 maakt de wet het mogelijk het toegangsrecht tot het dossier te beperken; 
niet alleen wegens het risico van openbaarmaking van zakengeheimen of andere wettelijk 
beschermde geheimen, maar ook wegens de noodzaak om het openbaar belang te beschermen, 
zoals blijkt uit de wijziging van artikel 62 van de wet met betrekking tot mededinging en 
consumentenbescherming. Deze beperking kan voor iedereen gelden en niet alleen voor de bij 
de procedure betrokken partijen. 
 
Nieuwe procedureregels 
Het onderzoek van een mededingingszaak moet binnen de vijf maanden na de inleiding van 
de zaak worden beëindigd (vroeger bedroeg de termijn vier maanden). De voorzitter van het 
Bureau voor mededinging en consumentenbescherming moet de procedure afsluiten of de 
klacht afwijzen indien de zaak door de Europese Commissie wordt behandeld. Indien de zaak 
door een mededingingsautoriteit van een andere lidstaat wordt behandeld, kan de voorzitter 
van het Bureau de procedure afsluiten of schorsen of de klacht afwijzen. 
 
Sancties 
Op grond van de bovenvermelde wijziging is het voorschrift waarin wordt bepaald dat een 
geldboete die wordt opgelegd aan een onderneming die in Polen een inbreuk op de 
mededingingsregels heeft gepleegd, niet hoger mag zijn dan 5 000 000 EUR, geschrapt. 
Vanaf 1 mei 2004 worden de sancties voor inbreuken op materiële mededingingsregels 
uitsluitend berekend op basis van de omzet van de onderneming tijdens het voorbije boekjaar 
(de geldboeten mogen niet hoger zijn dan 10% van de omzet). Dit betekent dat de aan een 
ondernemer opgelegde geldboete veel hoger kan zijn dan het maximum van 5 000 000 EUR 
in de vorige bepalingen van de Poolse mededingingswetgeving. 
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Portugal 
Op wetgevingsvlak deden er zich in 2004 geen ontwikkelingen/wijzigingen voor met 
betrekking tot de Portugese mededingingsregels. 
 

Slovenië 
Het nieuwe stelstel voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag in de 
Europese Unie vereiste enige aanpassingen op nationaal niveau in Slovenië, die 
hoofdzakelijke op procedurekwesties betrekking hadden. In 2004 dienden naar aanleiding van 
Verordening (EG) nr.1/2003 wijzigingen in de Wet ter voorkoming van 
mededingingsbeperking5 worden aangebracht. Het aanmeldingssysteem voor overeenkomsten 
is afgeschaft en een stelstel van wettelijke uitzondering is ingevoerd. Op basis van de recente 
wijzigingen is het Bureau voor mededingingshandhaving aangewezen als bevoegde autoriteit 
voor de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Voorts zijn enkele nieuwe 
soorten besluiten ingevoerd, inclusief toezeggingsbeschikkingen.  

 

Slowakije 
Het antimonopoliebureau van Slowakije heeft de wijziging van Wet nr. 136/2001 Coll. 
betreffende mededingingshandhaving voorbereid – wet nr. 204/2004 trad op 1 mei 2004 in 
werking, waarbij de volgende wijzigingen van kracht werden: 
 
Clementieregeling 
In de wetswijziging werd de mogelijkheid uitgebreid om de clementieregeling te gebruiken 
door in twee afzonderlijke wetsbepalingen een onderscheid te maken tussen twee 
verschillende situaties - het niet-opleggen van een geldboete en het opleggen van een 
geldboete, waarbij een vermindering van 50% wordt toegepast. Voorwaarden voor de 
toepassing van de bepaling zijn vastgesteld. Er moet slechts worden voldaan aan twee 
voorwaarden om de vermindering van 50% van een geldboete toe te passen die wordt 
opgelegd aan een onderneming die deelneemt aan een horizontale mededingingsbeperkende 
overeenkomst: 

a) de onderneming stelt op eigen initiatief belangrijk bewijsmateriaal ter beschikking op 
basis waarvan het Bureau in combinatie met gegevens en documenten waarover het reeds 
beschikt, kan bewijzen dat een schending van het verbod conform artikel 4 of speciale 
wetgeving heeft plaatsgevonden; 
b) de onderneming beëindigt uiterlijk op het ogenblik dat zij de in punt a) omschreven 
bewijsstukken ter beschikking stelt, haar deelname aan een mededingingsbeperkende 
overeenkomst  
 

Volgens het Bureau zullen de wijzigingen de praktische toepassing van de clementieregeling 
vereenvoudigen.  
 
Inspecties 
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2003 voorzien de wetswijzigingen in de 
mogelijkheid om een inspectie in de particuliere gebouwen van ondernemingen uit te voeren; 
zowel het Bureau als de Commissie hebben hiervoor de toestemming van een rechterlijke 
instantie nodig. Het Bureau beschikt over een nieuwe bevoegdheid: het ontwerp voorleggen 

                                                 
5  Wet ter voorkoming van de mededingingsbeperking (Slowaaks Staatsblad, nrs. 56/1999 en 37/2004). 
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aan de rechterlijke instantie die de toestemming voor een inspectie heeft verleend. Bij het 
uitvoeren van een inspectie zijn de rechten van de personeelsleden van het Bureau uitgebreid: 

a) verzegelen van informatie of documenten of verzegelen voor een bepaalde termijn van 
de gebouwen en lokalen waarin een inspectie wordt uitgevoerd, voorzover dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek door het Bureau;  
b) meenemen van gegevens en documenten voor een bepaalde tijd die nodig is om 
kopieën te maken of toegang te krijgen tot de gegevens - indien het Bureau hoofdzakelijk 
wegens technische redenen niet in staat is tijdens de inspectie toegang te krijgen tot de 
gegevens of kopieën te maken van de documenten. Het Bureau maakt hiervan melding in 
de notulen. 

 
Nadat een verzoek tot toegang geen resultaat heeft opgeleverd, zijn de personeelsleden van 
het Bureau gemachtigd om zich een toegang te verschaffen tot alle gebouwen, lokalen en 
transportmiddelen. Tijdens een inspectie zijn de personeelsleden van het Bureau gemachtigd 
na een verzoek voor gegevens en documenten dat zonder resultaat is gebleven, de gebouwen, 
lokalen of transportmiddelen te onderzoeken en zich toegang te verschaffen tot gegevens en 
documenten waarbij zij verzet of belemmeringen mogen uitschakelen. Het Bureau is 
gemachtigd een beroep te doen op andere personen om ervoor te zorgen dat de 
belemmeringen worden weggenomen. Het Bureau maakt hiervan melding in de notulen. 
 
Amicus curiae  
Het burgerlijk procesrecht is ook gewijzigd door wet nr. 204/2004 Coll. Hierdoor kunnen de 
Commissie en het Bureau schriftelijke opmerkingen indienen over rechtsfeiten die 
rechtstreeks verband houden het onderwerp van de procedure waar de rechterlijke instantie 
toeziet op de handhaving van de bepaling van het bijzondere reglement. De rechterlijke 
instantie kan instemmen met het verzoek van de Commissie of het Bureau voor een 
mondelinge verklaring. 
 
Met het oog op de voorbereiding van de desbetreffende verklaring moet de rechterlijke 
instantie de Commissie en het Bureau in staat stellen om het dossier te raadplegen en een 
beknopte inhoudsweergave en kopieën van het dossier te maken. Op basis van het verzoek 
van de Commissie en het Bureau is de rechterlijke instantie ook verplicht kopieën ter 
beschikking te stellen van alle documenten die met het onderwerp verband houden en die 
noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van de verklaring. 
 
Uitwisseling van gegevens 
Aangezien de aanmeldingsverplichting bij de Commissie of het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen rechtstreeks voortvloeit uit het Verdrag en 
Verordening (EG) nr. 1/2003, zijn geen bepalingen met betrekking tot gegevensuitwisseling 
opgenomen. 
 
Aangewezen mededingingsautoriteiten 
Op dit vlak werden door de wijziging van de wet betreffende de bescherming van de 
mededinging verscheidene belangrijke veranderingen tot stand gebracht. 
 
Overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder b), van de wet beschikt het Bureau over de algemene 
bevoegdheid om een besluit te nemen dat de gedraging of activiteit van een onderneming 
verboden is overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van de mededinging 
(nationale wetgeving) of de bijzondere wetgeving (artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag); 
het Bureau beslist over het opleggen van de verplichting om zich te onthouden van dergelijk 
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gedrag en de verplichting om de onrechtmatige toestand te herstellen. Het betekent dat het 
Bureau bevoegd is om procedures in te leiden bij inbreuken op de Europese 
mededingingswetgeving. 
 
Tegelijkertijd werd in de wetswijziging bepaald dat zowel de procedurebepalingen van de wet 
betreffende de bescherming van de mededinging als de bepaling inzake het opleggen van 
geldboeten (artikelen 22 tot 40 van de wet) ook van toepassing zijn op de procedure van het 
Bureau waar het Bureau de activiteiten en handelingen van ondernemingen overeenkomstig 
de bijzondere wetgeving (Verordening (EG) nr.1/2003) beoordeelt. 
 
Sancties 
Door de bovenvermelde wijziging werden verscheidene belangrijke wijzigingen aangebracht 
met betrekking tot het opleggen van geldboeten en het bedrag van geldboeten. In de eerste 
plaats werd de mogelijkheid om een sanctie op te leggen aan de onderneming die niet voldoet 
aan een besluit van het Bureau aanzienlijk uitgebreid. Het Bureau kan een geldboete van 
maximaal 10% van de omzet van een onderneming opleggen aan een onderneming die niet 
voldoet aan een voorwaarde, een onderneming die een inbreuk pleegt op een verplichting of 
een toezegging opgelegd door een besluit van het Bureau, een onderneming die niet voldoet 
aan een besluit van het Bureau of aan een onderneming die een inbreuk pleegt op het verbod 
om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een concentratie uit te oefenen, tenzij het 
Bureau een vrijstelling heeft verleend. 
 
Een nieuwigheid is ook de mogelijkheid om een geldboete van maximaal 2 000 000 SKK 
(ongeveer 50 000 EUR) op te leggen aan bestuurlijke autoriteiten, lokale autonome 
bestuurlijke autoriteiten en met bijzondere opdrachten belaste organen die respectievelijk 
tijdens de uitoefening van het overheidsbestuur en tijdens de uitoefening van het autonome 
bestuur en de overgedragen bevoegdheden van het overheidsbestuur duidelijke steun verlenen 
ten voordele van bepaalde ondernemingen of op een andere wijze de mededinging beperken.  
Vóór de wijziging was het alleen mogelijk om de autoriteit een aanmaning te geven en deze te 
verzoeken corrigerende maatregelen te nemen en de hogere overheid hiervan in kennis te 
stellen. 

Het Bureau kan ook een geldboete opleggen van maximaal 5 000 000 SKK (ongeveer 
125 000 EUR) aan een onderneming of juridische entiteit die niet voldoet aan de verplichting 
om de gevraagde documenten of gegevens binnen de bepaalde termijn ter beschikking van het 
Bureau te stellen of die valse of onvolledige documenten of gegevens verstrekt of die een 
onderzoek van documenten of gegevens of de toegang tot haar bedrijf of niet-commerciële 
lokalen verhindert. De wijzigingen in de clementieregeling vallen ook onder de veranderingen 
in het sanctiebeleid. 

Andere punten 
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2003 kan het Bureau procedures bij misbruik van 
een machtspositie en mededingingsbeperkende overeenkomsten afsluiten door middel van een 
besluit waarin aan een onderneming de verplichting wordt opgelegd te voldoen aan de 
toezeggingen die de onderneming bij het Bureau heeft ingediend met het oog op de 
beëindiging van mogelijke mededingingsbeperkingen. Het Bureau kan een dergelijk besluit 
voor een specifieke termijn uitvaardigen.  

Het Bureau kan ook op eigen initiatief een dergelijk besluit wijzigen of intrekken indien:  
a) de voorwaarden die doorslaggevend waren voor het uitvaardigen van het besluit aanzienlijk 
zijn gewijzigd na de uitvaardiging van het besluit;  
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b) de onderneming niet voldoet aan de toezeggingen die door het besluit van het Bureau 
worden opgelegd; of 
c) de gegevens die de onderneming ter beschikking heeft gesteld en die doorslaggevend waren 
voor het uitvaardigen van het besluit, onvolledig of vals waren. 

Finland 
De wet tot wijziging van de Finse wet inzake mededingingsbeperkingen (mededingingswet) 
werd op 19 april 2004 in het parlement ingediend. Sinds 1 mei 2004 is de gewijzigde 
mededingingswet van kracht. De wijzigingen in de mededingingswet liggen grotendeels in de 
lijn van de hervorming van het handhavingssysteem van de communautaire 
mededingingsregels. De harmonisatie heeft grotendeels betrekking op de beoordeling van 
mededingingsbeperkingen op het gebied van leveringsovereenkomsten. In het kader van de 
harmonisatie wordt ook het toepassingsgebied van het verbodsbeginsel in de Finse 
mededingingswetgeving uitgebreid.  
 
In de mededingingswet zijn nu voorschriften opgenomen die in overeenstemming zijn met de 
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Naar analogie van artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag verbiedt artikel 4 op afspraken gebaseerde mededingingsbeperkingen. 
Overeenkomstig artikel 82 van het EG-Verdrag verbiedt artikel 6 het misbruik van een 
machtspositie. Artikel 4 heeft zowel betrekking op horizontale overeenkomsten tussen 
concurrenten als verticale overeenkomsten met betrekking tot leverings -en 
distributieovereenkomsten. Voorts vervangt artikel 4 het vroegere artikel met betrekking tot 
het verbod op verticale prijsbinding en artikel 9 dat vroeger van toepassing was op leverings- 
en distributieovereenkomsten. Niettegenstaande het verbod op verticale prijsbinding waren 
mededingingsbeperkingen inzake leverings- en distributieovereenkomsten toegestaan indien 
zij geen schadelijke gevolgen hadden voor de mededinging. Nu vallen alle 
mededingingsbeperkingen betreffende distributiekanalen onder het verbodsbeginsel van 
artikel 4 en artikel 5 van de mededingingswet bevat de wettelijke uitzondering die 
overeenstemt met artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag. In het kader van de hervorming 
werden de nationale vrijstellingen en het stelsel van negatieve goedkeuring afschaft en werd 
een wijziging aangebracht in de directe toepassing van de in de wet omschreven 
vrijstellingsbepaling. Aangezien de mededingingswet in overeenstemming met de 
communautaire mededingingsregels wordt toegepast, wordt voor richtsnoeren bij de 
uitlegging verwezen naar de de mininis-mededeling van de Commissie en 
groepsvrijstellingsverordeningen van de Commissie. 
 
In het kader van de hervorming zijn ook de bepalingen met betrekking tot de omvang van de 
geldboeten voor inbreuken herzien en is een stelsel voor het niet opleggen van geldboeten in 
kartelzaken ingevoerd.  Overeenkomstig artikel 9 zal aan de onderneming die als eerste het 
bestaan van een kartel bekendmaakt, immuniteit tegen geldboeten worden verleend, indien de 
onderneming: 1) gegevens met betrekking tot een mededingingsbeperking aan de Finse 
mededingingsautoriteit verstrekt waardoor deze kan optreden tegen de beperking, 2) gegevens 
verstrekt vooraleer de Finse mededingingsautoriteit deze informatie elders heeft verkregen, 3) 
aan de Finse mededingingsautoriteit alle gegevens en documenten verstrekt waarover zij 
beschikt, 4) samenwerkt met de Finse mededingingsautoriteit tijdens het volledige onderzoek 
naar de mededingingsbeperking en 5) haar deelname aan de beperking heeft beëindigd of 
beëindigt op het ogenblik dat de gegevens ter beschikking worden gesteld. Wordt aan deze 
voorwaarden voldaan, dan zal de Finse mededingingsautoriteit geen voorstel indienen bij het 
Mededingingsgerecht voor de oplegging aan de desbetreffende onderneming van een 
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geldboete voor een inbreuk op de mededinging. Het kartellid dat als eerste het kartel 
bekendmaakt, komt vanaf nu in aanmerking voor een immuniteit tegen geldboeten. Slechts 
aan één kartellid kan immuniteit worden verleend. Overeenkomstig het nieuwe artikel 8 
kunnen de geldboeten van andere kartelleden ook worden verminderd, indien deze aan de 
Finse mededingingsautoriteit aanzienlijke bijstand verlenen bij het onderzoek van het kartel. 
Conform artikel 8 is de vermindering of niet-oplegging van geldboeten mogelijk met 
betrekking tot alle mededingingsbeperkingen. Het maximumbedrag van de geldboete mag niet 
hoger zijn dan 10% van de totale omzet van de onderneming of ondernemingsvereniging in 
het voorbije jaar. 
 
De aangewezen nationale mededingingsautoriteiten zijn de Finse mededingingsautoriteit en 
het Mededingingsgerecht. In het kader van de hervorming werden de bevoegdheden van de 
mededingingsautoriteiten herzien. Het besluit om een verboden praktijk te beëindigen zal nu 
door de Finse mededingingsautoriteit worden genomen en niet door het Mededingingsgerecht. 
Tegen de besluiten van de Finse mededingingsautoriteit kan in beroep worden gegaan bij het 
Mededingingsrecht. Dit gerecht heeft de bevoegdheid om geldboeten op te leggen voor 
inbreuken op de mededinging. Tegen de besluiten van het Mededingingsgerecht kan in beroep 
worden gegaan bij het Hoog Administratief Gerechtshof. Het Mededingingsgerecht kan zijn 
toestemming verlenen wanneer de Commissie een besluit heeft genomen voor het gelasten 
van een inspectie in andere dan bedrijfslokalen. De Finse mededingingsautoriteit beschikt 
over de noodzakelijke bevoegdheden om de Commissie bij te staan. 
 

Zweden 
Op 1 juli 2004 werd de Zweedse wetgeving aangepast overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1/2003. De belangrijkste wijzigingen in de Zweedse mededingingswet 
met betrekking tot de toepassing van Verordening (EG) nr. 1/2003 worden hierna vermeld. 
 
Om te voldoen aan de aanmeldingsverplichting van de rechterlijke instanties is een reglement 
vastgesteld waarin het volgende wordt bepaald: "Wanneer een gewone rechtbank of het 
mededingingsgericht een vonnis velt of een definitief besluit neemt met betrekking tot de 
toepassing van artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag, moet dezelfde dag een kopie van het 
vonnis of besluit aan de mededingingsautoriteit worden toegestuurd." 
 
De Zweedse mededingingswetgeving werd ook gewijzigd om de toepassing van de nationale 
regels in overeenstemming te brengen met de nieuwe communautaire regeling. De Zweedse 
mededingingsautoriteit kan niet langer aan ondernemingen een negatieve goedkeuring of 
vrijstelling verlenen voor hun overeenkomsten en praktijken. De mogelijkheid voor het 
verlenen van een individuele vrijstelling door de mededingingsautoriteit is vervangen door 
een "wettelijke uitzondering" op het verbod tegen mededingingsbeperkende samenwerking 
tussen ondernemingen op voorwaarde dat aan de voorwaarden is voldaan. De negatieve 
goedkeuringen die vóór 1 juli 2004 conform de nationale wetgeving werden verleend, blijven 
van toepassing. Een vrijstellingsbesluit dat vóór 1 juli 2004 conform de nationale wetgeving 
door de mededingingsautoriteit werd verleend, blijft van toepassing tot de in het besluit 
vermelde datum. Het stelsel van nationale groepsvrijstelling blijft tot nader order behouden. 
 
Mededingingsautoriteiten 
De regering bepaalt welke rechterlijke instanties en andere autoriteiten 
mededingingsautoriteiten zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2003, indien dit niet in 
deze wet (artikel 5 van de mededingingswet) is bepaald. 



 

 36

 
Verplichting om gegevens te verstrekken en onderzoeken conform artikel 45, lid 1, van de 
mededingingswet 
De in artikel 45, lid 1, van de Zweedse mededingingswet omschreven verplichtingen voor 
ondernemingen zijn uitgebreid en gelden voortaan ook in omstandigheden waar de Zweedse 
mededingingsautoriteit op verzoek van een mededingingsautoriteit van een andere EU-lidstaat 
een onderzoek voert (artikel 45, lid 2, van de mededingingswet). 
 
Verzoeken voor inspecties 
Op verzoek van de Zweedse mededingingsautoriteit kan de stadsrechtbank van Stockholm 
beslissen dat de autoriteit een inspectie mag uitvoeren in de lokalen van een onderneming om 
vast te stellen of de onderneming een inbreuk heeft gepleegd op de verbodsbepalingen van 
artikel 6 of 19 of artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag (artikel 47, lid 1, van de 
Mededingingswet).  Het eerste lid is ook van toepassing op een verzoek van de Zweedse 
mededingingsautoriteit naar aanleiding van een vraag van een mededingingsautoriteit van een 
andere EU-lidstaat (artikel 47, lid 2, van de mededingingswet). 
 
Voorafgaande toestemming 
Vragen met betrekking tot een voorafgaande toestemming conform artikel 21, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1/2003 worden onderzocht door de stadsrechtbank van Stockholm op 
verzoek van de Zweedse mededingingsautoriteit (artikel 53, punt a), van de 
mededingingswet). 
 
Toepassing van artikel 15 van Verordening (EG) nr.  1/2003 
Opmerkingen van de Europese Commissie of de Zweedse mededingingsautoriteit kunnen 
overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1/2003 in aanmerking worden genomen 
door de rechterlijke instanties zonder dat een partij hierom verzoekt. De partijen krijgen de 
gelegenheid om hun mening te geven over deze opmerkingen (artikel 70 van de 
mededingingswet). 

 

Verenigd Koninkrijk 
In 2004 werd de mededingingswet van 1998 aanzienlijk gewijzigd om aan het Office of Fair 
Trading (hierna "OFT" genoemd) en andere Britse mededingingsautoriteiten6 (hierna wordt 
de afkorting "OFT" gebruikt om te verwijzen naar alle Britse mededingingsautoriteiten voor 
de respectieve bedrijfstakken) de noodzakelijke bevoegdheden te verlenen om na de 
modernisering doeltreffend te kunnen optreden en indien nodig aspecten van de nationale 
mededingingswetgeving in overeenstemming te brengen met de communautaire regeling van 
na de modernisering.  
 
Deze wijzigingen hebben betrekking op de intrekking van de aanmeldingsbepalingen van de 
mededingingswet van 1998. Toen deze van kracht waren, konden ondernemingen verzoeken 
dat een besluit werd genomen om te bepalen of een inbreuk was gepleegd op de 
verbodsbepaling van hoofdstuk I (gebaseerd op artikel 81) of van hoofdstuk II (gebaseerd op 
artikel 82). 
                                                 
6  Bijvoorbeeld het Office of Communications, de Gas and Electricity Markets Authority, de Northern 
Ireland Authority for Energy Regulation, de Director General for Water Services, het Office of Rail Regulation 
en de Civil Aviation Authority..Al deze toezichthouders zijn bevoegd om samen met het OFT in hun respectieve 
gereguleerde bedrijfstakken de mededingingswet van 1998 en de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag toe te 
passen. 
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De onderdelen van de mededingingswet van 1998 die betrekking hebben op de 
onderzoeksbevoegdheden van het OFT zijn gewijzigd om ervoor te zorgen dat deze 
bevoegdheden kunnen worden aangewend in het kader van artikel 81/82 onderzoeken. In de 
mededingingswet van 1998 zijn nieuwe bepalingen opgenomen op grond waarvan het OFT 
namens de Europese Commissie om bevelschriften kan verzoeken in het kader van artikel 21, 
lid 3, onderzoeken en die het OFT in staat stellen artikel 22, lid 2, onderzoeken uit te voeren 
namens de Europese Commissie en artikel 22, lid 1, onderzoeken namens andere nationale 
mededingingsautoriteiten. De Britse nationale mededingingsautoriteiten kunnen ook bevelen 
en dwangsommen opleggen voor inbreuken op de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. 
Tegen besluiten die betrekking hebben op inbreuken op artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag, 
kan – naast besluiten die betrekking hebben op inbreuken op hoofdstuk I of II- in beroep 
worden gegaan bij het Hof van Beroep voor Mededinging. 
 
De mededingingswet van 1998 werd ook gewijzigd om het OFT in staat te stellen bindende 
toezeggingen te maken in zowel hoofdstukI/II- als artikel81/82-zaken.  
 
De maximale geldboete die kan worden opgelegd voor inbreuken op hoofdstukI/II 
verbodsbepalingen of op de artikelen 81 en 82, is ook gewijzigd. Vroeger bedroeg de 
maximale geldboete die kon worden opgelegd, 10% van de Britse omzet van een 
onderneming tijdens ten hoogste de drie voorbije boekjaren die aan de inbreuk voorafgingen 
(afhankelijk van de duur van de inbreuk). De maximale geldboete die momenteel kan worden 
opgelegd, bedraagt 10% van de wereldwijde omzet in het boekjaar dat voorafgaat aan het 
besluit over de inbreuk op het artikel 81 of 82 van het EG-Verdrag of de verbodsbepalingen 
van hoofdstuk I of II.  
 
De Britse clementieregeling is uitgebreid om het OFT in voorkomend geval in staat te stellen 
clementie te verlenen in zaken die betrekking hebben op artikel 81 van het EG-Verdrag of 
hoofdstuk I. 
 
Het OFT maakte in december 2004 ook twaalf richtsnoeren bekend en twee reeksen wettelijke 
voorschriften waarin onder andere wordt uiteengezet op welke wijze het OFT de 
verbodsbepalingen van hoofdstuk I en II en de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag na de 
modernisering zal toepassen in het Verenigd Koninkrijk. 
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1.2.  Toepassing van de EG-mededingingsregels door de nationale mededingingsautoriteiten 

In dit hoofdstuk gaat het om in 2004 genomen beslissingen die door de nationale 
mededingingsautoriteiten met het oog op de toepassing van artikel 81 of 82 van het 
EG-Verdrag werden doorverwezen. In 2004 werd de Europese Commissie in kennis gesteld 
van 33 beoogde beslissingen uit hoofde van artikel 11, lid 4, van Verordening nr. 1/2003. Niet 
alle daarvan bereikten in 2004 het stadium van beschikking; deze zijn bijgevolg niet in 
onderstaande tekst opgenomen.  

Denemarken 
Op 29 september 2004 vaardigde de Deense Raad voor de Mededinging een besluit uit 
betreffende het vermeende misbruik door Post Danmark A/S van haar machtspositie op de 
markt voor de distributie van ongeadresseerde zendingen en lokale weekbladen. De Raad voor 
de Mededinging concludeerde dat Post Danmark inbreuk had gepleegd op artikel 82 van het 
EG-Verdrag en artikel 11, lid 1, van de Deense mededingingswet door discriminerende 
prijzen vast te stellen. 
 
Op 24 november 2004 vaardigde de Deense Raad voor de Mededinging een besluit uit waarin 
werd gesteld dat Post Danmark A/S geen misbruik had gemaakt van haar machtspositie door 
een beleid van afbraakprijzen op de markt voor de distributie van ongeadresseerde zendingen 
en lokale weekbladen. 
 

Duitsland 
Tijdens de verslagperiode heeft het Bundeskartellamt (de Duitse mededingingsautoriteit) de 
EG-mededingingsregels toegepast in volgende gevallen: 
 
(1) Kleine en middelgrote producenten van producten van voorgestort beton hebben de 

vorming van een kartel in Noordwest-Duitsland aangemeld. Na onderzoek van de 
overeenkomst kwam het Bundeskartellamt tot de conclusie dat de gevolgen van het kartel 
ook voelbaar waren in het buurland Nederland en dat de contractuele bepalingen 
hardcore-beperkingen inhielden die niet onder artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag 
vielen. Het aangemelde kartel werd derhalve verboden. Tegen dit besluit werd beroep 
aangetekend.  

(2) Na de aanmelding van de verlening van de duur van een rationalisatiekartel dat tot 
september 2005 was vrijgesteld, stelde het Bundeskartellamt de aan het kartel 
deelnemende betonplatenproducenten in kennis van zijn bedenkingen inzake de 
verenigbaarheid van de in de overeenkomst vastgestelde prijs- en quotaregelingen met 
artikel 81 van het EG-Verdrag. Daarop werd de aanmelding ingetrokken.  

(3) Een voorstel door Henkel KgaA en het Amerikaanse Lord Corporation om een 
50/50-gezamenlijke onderneming op te richten op het gebied van bindmiddelen en 
bekleding werd ingetrokken nadat het Bundeskartellamt bedenkingen met betrekking tot 
de anti-trustregels had geuit. Het voornemen had verboden moeten worden omdat het 
indruiste tegen artikel 1 van de GWB (Duitse wet tegen concurrentiebeperkingen) en 
artikel 81 van het EG-Verdrag. 

(4) De bepalingen op het gebied van kwaliteit en proeven van het kwaliteitsorgaan 
Acrylwanne e.V. voor platen en badkuipen uit per stuk gegoten acrylproducten werden 
door het Bundeskartellamt onderzocht, onder meer om na te gaan of zij verenigbaar waren 
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met artikel 81 van het EG-Verdrag. Er waren bezwaren tegen een bepaling volgens welke 
alleen producenten van gegoten acryl lid konden worden van het kwaliteitsorgaan. 
Aangezien er tot dan toe, bij ontstentenis van het betrokken kwaliteitslabel, geen 
aanzienlijk effect werd waargenomen op het marktsucces van kunststofbadkuipen, werd 
de verdere toepassing van de kwaliteitsbepalingen uiteindelijk niet verboden.  

(5) In een procedure betreffende de aanmelding van de beëindiging van de POZ-methode (een 
methode voor de girale betaling op verkooppunten door middel van de "EC-Karte") op 
1 juli 2005, gebruikte het Bundeskartellamt zijn invloed om een verlenging van de termijn 
tot 31 december 2006 te verkrijgen. De aanmelding werd onder meer onderzocht in het 
licht van artikel 81 van het EG-Verdrag. 

(6) Het Bundeskartellamt beëindigde de procedure tegen een zonnebankenonderneming die 
was ingeleid wegens inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag. De aangevochten 
clausules in de overeenkomsten tussen deze onderneming en haar leveranciers werden 
gewijzigd.  

(7) Een overeenkomst inzake de gezamenlijke aankoop van huishoudproducten die uitvoerig 
werd onderzocht in verband met een vrijstelling van fusiecontrole op basis van artikel 81, 
van het EG-Verdrag, vervulde volgens het Bundeskartellamt de voorwaarden van 
artikel 81 lid 3, van het EG-Verdrag.  

(8) Het Bundeskartellamt onderzocht een tussen busondernemingen gesloten 
samenwerkingsovereenkomst met het oog op de uitvoering van de door de 
verantwoordelijke autoriteiten gegeven instructies krachtens de wet inzake het 
passagiersvervoer, en de deelname aan aanbestedingen in de sector van het lokale 
reizigersvervoer, teneinde de verenigbaarheid ervan met artikel 81 van het EG-Verdrag te 
beoordelen. Volgens het Bundeskartellamt was aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, 
van het EG-Verdrag voldaan. 

(9) De totstandbrenging van commerciële samenwerking op het gebied van de groothandel in 
zuivelproducten en andere levensmiddelen – de zogenaamde buitenshuismarkt – werd 
goedgekeurd uit het oogpunt van de fusiecontrole. Uit een onderzoek van de 
samenwerkingsaspecten bleek dat, naar mening van het Bundeskartellamt, de 
samenwerking voldeed aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag. 

(10) Het door de vereniging Fleurop opgerichte rationalisatiekartel werd op zijn 
verenigbaarheid met het Europese recht (artikel 81 van het EG-Verdrag) onderzocht. 
Zolang Fleurop AG blijft voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling krachtens de 
nationale mededingingsvoorschriften, gaat het Bundeskartellamt ervan uit dat de 
activiteiten van deze vereniging geen toepassingsmaatregelen in het kader van het 
Europese mededingingsrecht vereisen.  

(11) In antwoord op klachten van een aantal concurrerende aanbieders van postdiensten, 
heeft het Bundeskartellamt een procedure wegens misbruik van een machtspositie ingeleid 
tegen Deutsche Post AG op grond van artikel 20 van de GWB en artikel 82 van het 
EG-Verdrag wegens een vermeende oneerlijke belemmering en ongerechtvaardigde 
ongelijke behandeling in verband met het geven van gedeeltelijke toegang tot de diensten 
overeenkomstig artikel 28 van de postwet. Deze procedure werd door het 
Bundeskartellamt op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag tegen Deutsche Post AG 
ingeleid omdat deze laatste de gedeeltelijke toegang tot haar netwerk voor brieven onder 
de gewichtsgrens zoals vastgesteld in de exclusieve licentie, had geweigerd. 
Overeenkomstig de werkverdeling binnen het European Competition Network, is de 
Europese Commissie in deze zaak niet opgetreden. 
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(12) Als reactie op klachten van verschillende krantenuitgeverijen, heeft het 
Bundeskartellamt een voorlopig onderzoek ingesteld naar de prijsstelling door Deutsche 
Post AG voor haar product “Einkauf Aktuell”. Het onderzoek werd beëindigd nadat 
duidelijk was geworden dat er niet voldoende redenen waren om ervan uit te gaan dat er 
sprake was van misbruik in de vorm van een afbraakprijzenstrategie in de zin van artikel 
82, van het EG-Verdrag. 

(13) Na de overname van Duales System Deutschland AG door een financiële investeerder 
werd de voormalige, op een kartel lijkende aandeelhoudersstructuur van DSD ontbonden. 
Alle grote kleinhandels- en industriële ondernemingen werden van het 
aandeelhoudersschap uitgesloten. Het aantal aandeelhouders uit de kleinhandel en de 
industrie werd gereduceerd tot minder dan 5%. Dankzij deze herstructurering kon de 
procedure tegen DSD beëindigd worden. Deze zaak werd onder meer in het licht van 
artikel 81 van het EG-Verdrag onderzocht. 

(14) In een procedure krachtens artikel 81 van het EG-Verdrag betreffende de oprichting 
van een landelijk systeem voor de terugwinning van wegwerpdrinkverpakkingen waarop 
statiegeld wordt geheven en voor de betaling van statiegeld voor deze verpakkingen, heeft 
het Bundeskartellamt geen bezwaren krachtens het mededingingsrecht geuit ten opzichte 
van de betrokken partijen, Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar Handels-AG 
en VfW AG. 

(15) De oprichting van de joint venture voor de verhuur van hotelkamers ter gelegenheid 
van het wereldkampioenschap voetbal 2006 werd vrijgesteld in het kader van een 
fusiecontroleprocedure. Hoewel de fusie neerkwam op een beperking van de concurrentie 
krachtens artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, zag het Bundeskartellamt geen redenen 
voor maatregelen tegen de joint venture omdat voldaan was aan de voorwaarden van 
artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag. 

(16) Volgens een arrest van het Europees hof van Justitie vormen groepen van 
ziekenfondsen geen ondernemingen in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag wanneer 
zij vaststellen tot welke maximumbedragen zij de kosten van medicijnen terugbetalen. Op 
basis van dit besluit werden verschillende procedures met betrekking tot het onderzoek 
van de "vast bedrag"-regel, beëindigd. 

 

Spanje 
Uitspraken van de rechterlijke instantie voor mededingingszaken –  
Zaken vóór 1 mei 2004 
Zaak ASTEL/TELEFÓNICA: mededingingsdienst nr. 2340/01, rechterlijke instantie voor 
mededingingszaken nr. 557/03  
Op 29 november 2001 diende ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) bij de mededingingsdienst klacht in 
tegen TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) wegens concurrentiebeperkende 
praktijken die verboden zijn krachtens artikel 6 van de mededingingswet en artikel 82 van het 
EG-Verdrag. Verzoekster riep een vermeend misbruik van een machtspositie in in de vorm 
van een discriminerende behandeling van de aanvragen voor carrier preselectie, de 
verstrekking door TELEFÓNICA van bepaalde diensten alleen op voorwaarde dat de klanten 
niet beschikten over carrier preselectie bij haar concurrenten, en het gebruik van commerciële 
praktijken om klanten terug te winnen waardoor de klanten in verwarring werden gebracht. 
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Op 17 februari 2003 stuurde de mededingingsdienst na onderzoek van de klacht een verslag 
aan de rechterlijke instantie voor mededingingszaken waarin zij de vaststelling van een 
inbreuk en het opleggen van een geldboete aanbeveelde. 
 
Op 1 april 2004 vaardigde de rechterlijke instantie voor mededingingszaken besluit 557/03 
uit, waarin werd vastgesteld dat TELEFÓNICA inbreuk had gepleegd op artikel 6 van de 
mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag door misbruik te maken van haar 
machtspositie: zij verstrekte bepaalde diensten uitsluitend op voorwaarde dat de klanten niet 
over carrier preselectie beschikten bij haar concurrenten, en voerde oneerlijke 
reclamecampagnes die beledigend voor haar concurrenten en verwarrend voor de gebruikers 
waren. De rechterlijke instantie gelaste TELEFÓNICA een geldboete van 57 miljoen EUR te 
betalen en deze praktijken stop te zetten. 
 
 
Zaken na 1 mei 2004 
Zaak ASEMPRE/CORREOS: mededingingsdienst nr. 2353/02, rechterlijke instantie voor 
mededingingszaken nr. 568/03 
Op 21 januari 2002 diende ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO 
Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) een klacht in bij de 
mededingingsdienst tegen SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS) wegens een inbreuk op artikel 6 van de mededingingswet en artikel 82 van het 
EG-Verdrag. Klaagster beweerde dat CORREOS contracten sloot met grote klanten om 
gezamenlijk postdiensten te verstrekken in concurrentie met andere exploitanten en de 
wettelijk voor CORREOS gereserveerde diensten en dat zij door kruissubsidiëring een 
afbraakprijzenbeleid voerde. 
 
De mededingingsdienst maakte haar opmerkingen over de vermeende 
afbraakprijzenpraktijken in een andere zaak (mededingingsdienst nr. 2353/02) en stuurde de 
rechterlijke instantie voor mededingingszaken op 10 september 2003 een verslag met daarin 
de aanbeveling dat een inbreuk zou worden vastgesteld en CORREOS een boete zou worden 
opgelegd wegens misbruik van een machtspositie, de ondertekening van exclusieve contracten 
en contracten voor de gezamenlijke verstrekking van gereserveerde en niet-gereserveerde 
postdiensten, en het toepassen van verschillende voorwaarden voor gelijkwaardige diensten. 
 
Op 15 september 2004 vaardigde de rechterlijke instantie voor mededingingszaken besluit 
608/04 uit, waarin werd gesteld dat CORREOS inbreuk pleegde op artikel 6 van de 
mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag door misbruik te maken van haar 
machtspositie op de gereguleerde markt van de postdiensten in de vorm van het sluiten van 
exclusieve contracten met grote kortingen voor de gezamenlijke verstrekking van wettelijk 
aan CORREOS voorbehouden postdiensten en andere gedereguleerde diensten. De 
rechterlijke instantie legde CORREOS een boete van 15 miljoen EUR op en gelaste haar de 
praktijken stop te zetten.  
 
Zaak SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: mededingingsdienst nr. 2023/99, 
rechterlijke instantie voor mededingingszaken nr. R 611/ 04. 
Deze zaak kwam er als gevolg van een in 1999 bij de mededingingsdienst ingediende klacht 
door SPAIN PHARMA tegen LABORATORIOS ALTER (ALTER) en GLAXO 
WELLCOME (GLAXO), waaruit twee verschillende dossiers resulteerden. Deze zaak heeft 
betrekking op de weigering van ALTER en GLAXO om bepaalde farmaceutische producten 
te leveren vóór april 1998. 
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Op 16 maart 2004 besloot de mededingingsdienst de zaak te sluiten wegens een gebrek aan 
bewijzen van misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 6 van de mededingingswet 
en artikel 82 van het EG-Verdrag. Op 2 april 2004 ging SPAIN PHARMA in beroep tegen 
deze beslissing bij de rechterlijke instantie voor mededingingszaken, die dit bij 
besluit  R 611/2004 op 13 oktober 2004 verwierp aangezien zij het eens was met de 
conclusies van de mededingingsdienst inzake de omschrijving van een productmarkt en het 
niet bestaan van een collectieve of individuele machtspositie. De weigering om producten te 
leveren werd gerechtvaardigd geacht aangezien de leveringsaanvragen van SPAIN PHARMA 
met 400% waren gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. 
 
Zaak EDICIONES MUSICALES: mededingingsdienst nr. 2420/03, rechterlijke instantie voor 
mededingingszaken nr. R 609/04 
Op 25 oktober 2002 dienden UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES 
MUSICALES BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC 
S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. en PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. bij de 
mededingingsdienst een klacht in tegen SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) wegens misbruik van een machtspositie en oneerlijke concurrentie bij 
het beheer van auteursrechten, in strijd met de artikelen 6 en 7 van de mededingingswet en 
artikel 82 van het EG-Verdrag. Op 26 juni 2003 breidden de klagers de klacht uit tot een 
besluit dat genomen was door de jaarlijkse algemene vergadering van SGAE. 
 
Na onderzoek van de feiten besloot de mededingingsdienst op 19 februari 2004 de zaak te 
beëindigen omdat er onvoldoende bewijs was van de vermeende inbreuken en omdat een 
groot aantal van de betwiste activiteiten vooral van privé-aard waren. 
 
De klagers dienden beroep in tegen de beslissing van de mededingingsdienst bij de 
rechterlijke instantie voor mededingingszaken, die deze beslissing bij besluit R 609/04 van 16 
december 2004 bevestigde met als motief dat het door de mededingingsdienst verrichte 
onderzoek geen misbruik van machtspositie aantoont. De rechterlijke instantie was bovendien 
van mening dat het bij de betwiste praktijken grotendeels om civielrechterlijke geschillen ging 
die voortvloeiden uit de interne relaties tussen de partners van SGAE, waaronder de vijf 
ondernemingen die klacht hadden ingediend. 
 
 
Zaak UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) en MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL en AMENA: mededingingsdienst nrs 2421/02, 2435/02 en 
2436/02, rechterlijke instantie voor mededingingszaken nrs 571/03, 572/03 en 573/03. 
Op 31 oktober 2002 dienden UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) en MCI 
WORLDCOM SPAIN S.A. (WORLDCOM), twee vaste-telefoonexploitanten, bij de 
mededingingsdienst twee klachten in tegen de mobiele-telefoonexploitanten TELEFÓNICA 
MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL en AMENA wegens misbruik van een 
machtspositie op de markt van de gespreksafgifte op hun mobiele netwerken. De vermeende 
praktijken behelsden prijsdiscriminatie op de wholesale-markt voor gespreksafgifte op het 
netwerk zelf en uitholling van de marges, namelijk het verschil tussen de prijs van de aan de 
concurrenten aangeboden gespreksafgiftediensten op wholesale-niveau en de door de 
mobiele-telefoonexploitanten aan bedrijven aangeboden retailprijs voor de diensten tussen het 
vaste net en het mobiele net. 
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De mededingingsdienst onderzocht drie zaken (één per mobiele-telefoonexploitant) en stuurde 
daarover een verslag naar de rechterlijke instantie voor mededingingszaken, waarin zij de 
vaststelling van een inbreuk en het opleggen van een geldboete aanbeval aangezien de 
vermeende overtredingen neerkwamen op misbruik van een machtspositie, hetgeen verboden 
is krachtens artikel 6 van de mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag. 
 
In haar besluiten 571/03 en 572/03 van 22 december 2004 en 573/03 van 20 december 2004, 
stelde de rechterlijke instantie evenwel vast dat er niet voldoende bewijzen waren van de 
vermeende inbreuken. 
 

Frankrijk 
Beschikking nr. 04-D-32 van 8 juli 2004 
More Group France heeft bij de Conseil de la Concurrence klacht neergelegd wegens het 
volgende: nadat More in juli 1997 van de stad Rennes het contract voor de levering van door 
reclame gefinancierd straatmeubilair toegewezen had gekregen, welk contract voordien in 
handen was van JC Decaux, zou de Decaux-groep misbruik van haar machtspositie hebben 
gemaakt door te beletten dat More het pas in handen gekregen contract commercieel zou 
exploiteren. In 1998 had de groep Decaux bijna 80% van de markt voor het door reclame 
gefinancierd straatmeubilair van de lokale autoriteiten in handen. Bovendien was de Conseil 
van mening dat de groep Decaux een machtspositie bekleedde op die markt en dat zij 
misbruik had gemaakt van haar machtspositie, in strijd met artikel 82 van het EG-Verdrag en 
artikel 420-2 van het Handelswetboek, door de volgende gedragingen: 
 
- de onrechtmatige betwisting van de vervaldata van het met de stad Rennes gesloten 

contract inzake door reclame gefinancierd straatmeubilair; 
- het dreigen met de onmiddellijke totale ontmanteling van bushokjes in de stad in het 

midden van de winter met als doel de ontmanteling van haar ander straatmeubilair uit te 
stellen; 

- de weigering om samen te werken met de nieuwe contractant om de coördinatie van de 
vervanging van bushokjes te verbeteren; 

- de instandhouding en commerciële exploitatie van haar straatmeubilair na afloop van het 
contract; 

- het aanbieden van gratis aanplakruimte aan belangrijke adverteerders voor 
publiciteitscampagnes in Rennes, om zo te verhinderen dat More Group France de 
advertentieruimte op straatmeubilair exploiteert; 

- de toepassing van die discriminerende tarieven enkel en alleen in de stad Rennes om 
adverteerders te ontmoedigen zaken te doen met haar concurrent, More Group France. 

De Conseil was van mening dat deze gedragingen bijdroegen aan de instandhouding van het 
quasi-monopolie van de Decaux-groep op de nationale markt voor door reclame gefinancierd 
straatmeubilair en derhalve legde zij haar een boete van 700 000 EUR op. 
 
Beschikking nr. 04-D-48 van 14 oktober 2004 
Na een klacht, ingediend door Tenor, een vereniging die telecommunicatie-exploitanten 
vertegenwoordigt, legde de Conseil de la concurrence aan France Télécom een boete van 
18 miljoen EUR en aan SFR een boete van 2 miljoen EUR op. De Conseil was van oordeel 
dat deze exploitanten, die verticaal geïntegreerd zijn op de markten voor vaste- en mobiele-
telefoondiensten, een beleid van prijsklemtarieven voerden door middelgrote ondernemingen 
en belangrijke klanten "vast-mobiel"-retailprijzen aan te bieden die onverenigbaar waren met 
de in hun mobiele-telefoonsector gangbare gespreksafgiftekosten (de betrokken 
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ondernemingen waren FTM, dat later Orange werd, en SFR). De aangeboden tarieven dekten 
dus de variabele kosten voor de verlening van deze diensten niet. Bovendien vonden deze 
praktijken plaats in de periode tussen april 1999 en eind 2001, toen alternatieve oplossingen 
zoals internationale herroutering en mobile box niet of nog niet voldoende beschikbaar waren. 
Daardoor konden nieuwkomers op de vaste-telefoonmarkt ondernemingen geen 
concurrerende prijzen aanbieden voor diensten tussen het vaste net en de mobiele netten van 
Itineris en SFR, of via rechtstreekse interconnectie met het FTM- of het SFR-netwerk, zonder 
dat zij verlies zouden lijden. Aangezien Bouygues Télécom geen machtspositie bekleedde op 
de markt voor het routeren van gesprekken van vaste naar mobiele telefoons, was zij niet 
onderworpen aan het verbod. Deze beschikking van de Conseil de la concurrence werd 
herzien en gewijzigd bij een arrest van het Cour d'appel te Parijs op 12 april 2005. Klaagster, 
de vereniging ETNA (ex Tenor), heeft tegen dit arrest beroep aangetekend bij het Franse Cour 
de cassation. 
 
Beschikking nr. 04-D-49 van 28 oktober 2004 
Centra voor de kunstmatige inseminatie van runderen hadden  praktijken toegepast om 
veetelers te beletten hun leverancier voor de uitvoering van kunstmatige inseminatie vrij te 
kiezen. Deze praktijken hadden onder meer tot doel te verhinderen dat klanten konden kiezen 
welke veearts deze dienst zou verlenen, welke dienst dan zou verstrekt worden door de 
specialist van het voor de klant erkende centrum. Elk van de betrokken centra, die een 
machtspositie bekleedden in hun geografisch gebied, heeft zich met één of meer van de 
volgende praktijken beziggehouden: 
- de weigering, zonder geldige reden, om veeartsen het certificaat te verlenen waarmee zij 

diensten van kunstmatige inseminatie kunnen verstrekken; 
- de verstrekking van dit certificaat afhankelijk maken van het aangaan van 

concurrentiebeperkende verbintenissen, zoals bepalingen inzake de toestemming van 
klanten; 

- invoering van beperkingen voor door veeartsen verleende therapeutische 
inseminatiediensten; 

- invoering van een exclusiviteitsclausule met betrekking tot de levering van zaad; 
- vaststelling van tarieven waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de prijs van het 

zaad en de kosten van de verleende dienst; 
- toepassing van een door de nationale unie van landbouwcoöperaties voor veeteelt en 

kunstmatige inseminatie ((UNCEIA) gepromote overeenkomst waarin leden wordt 
aanbevolen overeenkomsten te sluiten waarin concurrentiebeperkende bepalingen zijn 
opgenomen, in het bijzonder met het oog op de beperking van het aantal klanten van 
veeartsen. 

Het nationaal syndicaat van veeartsen met een privé-praktijk (SNVEL) diende klacht in bij de 
Conseil. Deze legde de UNCEIA-centra boetes op tussen 300 EUR en 71 200 EUR wegens 
inbreuk op artikel L. 420-1 van het Handelswetboek en artikel 81 van het EG-Verdrag, 
alsmede artikel L. 420-2 van het Handelswetboek en artikel 82 van het EG-Verdrag en 
gelastte hen een einde te maken aan deze praktijken en de betrokken beschikking bekend te 
maken in een landbouwtijdschrift. 
 
Beschikking nr. 04-D-65 van 30 november 2004 
Op 10 april 2001 nam de Conseil de la concurrence een standpunt in ten aanzien van de door 
de minister van Economische zaken ingediende klacht, en deelde Groupe La Poste mee dat 
bepaalde kortingen die zij krachtens haar commerciële contracten aan grote klanten verleende, 
de concurrentie verstoorden. Op 1 juli 2002 begon de Conseil, aangezien zij van mening was 
dat La Poste geen gevolg had gegeven aan haar aanbevelingen, ambtshalve met een 
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onderzoek van de contracten. Dit resulteerde in beschikking nr.  04-D-65, waarin de Conseil 
stelde dat, hoewel La Poste sinds 1 januari 2002 een aantal van haar commerciële contracten 
had gewijzigd, tot 1 januari 2003 nog steeds pakket- en getrouwheidskortingen had toegekend 
op het gebied van de postorderverkoop, die een zeer aanzienlijk deel van haar activiteiten 
uitmaakt. Overeenkomstig zijn vaste praktijk beschouwde de Conseil deze praktijken als 
misbruik van een machtspositie. La Poste verkoos evenwel schuldig te pleiten en de 
specifieke toezegging te doen dat zij in de toekomst alle concurrentiebeperkende praktijken 
achterwege zou laten ("plea-bargain"). Op grond van deze toezegging besloot de Conseil de 
opgelegde boete met 90% te verminderen. 
 
Beschikking nr. 04-D-74 van 21 december 2004 
Deze zaak betrof een bij de Conseil de la concurrence ingediende klacht met betrekking tot 
praktijken in de periode 1993-1996 op de markt voor veerdiensten tussen Frankrijk en Jersey 
en Guernsey. Deze praktijken hadden een ongunstige invloed op het handelsverkeer tussen de 
lidstaten aangezien bij het vervoer naar de kanaaleilanden Europese klanten betrokken waren 
en de belangrijkste concurrenten een Franse onderneming en een Britse onderneming waren.  
De Conseil was van mening dat de ondernemingen ter zake, Emeraude Lines en Condor 
Ferries, hun gedragingen onderling hadden afgestemd met als doel te verhinderen dat prijzen 
door marktkrachten tot stand kwamen. De praktijken waren er hoofdzakelijk op gericht een 
nieuwkomer uit te sluiten van de betrokken markt. 
De Conseil heeft evenwel geen boetes opgelegd omdat, enerzijds, Emeraude Lines het 
voorwerp vormt van een collectieve procedure en slechts een klein deel van haar omzet in 
Frankrijk realiseert en, anderzijds, Condor Ferries geen omzet in Frankrijk behaalt. Ten tijde 
van de betrokken feiten konden naar Frans recht geen boetes worden opgelegd op basis van de 
nationale omzet alleen; pas na 2001 kon de mondiale omzet in aanmerking worden genomen. 
 
Beschikking nr. 04-D-05 van 24 februari 2004 
Phoenix Pharma, een groothandelsdistributeur van farmaceutische producten, diende bij de 
Conseil de la concurrence een klacht ten gronde in en verzocht om voorlopige maatregelen 
ten aanzien van aankoopquota die door de belangrijkste farmaceutische laboratoria op de 
Franse markt waren ingesteld. 
Wat het bestaan van een concurrentiebeperkende praktijk betreft, beriep de Conseil zich op 
het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Bayer/Adalat en stelde dat er geen 
bewijs was van een wilsovereenstemming tussen de betrokken laboratoria, of tussen die 
laboratoria en een of meer groothandelaren. De Conseil wees er bovendien op dat elk van de 
laboratoria er belang bij had om, ongeacht de door andere laboratoria genomen maatregelen, 
unilateraal maatregelen te treffen die het enerzijds mogelijk maakten aan zijn verplichtingen 
tegenover de openbare autoriteiten om zich aan te passen aan de consumptie van medicijnen 
te voldoen, en anderzijds, te vermijden dat tekorten ontstaan door grootschalige export van 
medicijnen. 
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Aangezien hierbij sprake is van misbruik van een machtspositie, kan de Conseil in dit stadium 
van zijn onderzoek niet uitsluiten dat de toepassing van het quotasysteem door de laboratoria 
de concurrentie beperkt op de groothandelsmarkt voor de levering van medicijnen, in het 
bijzonder door een belemmering voor de toegang tot de markt te creëren. De Conseil heeft de 
klacht van Phoenix Pharma derhalve ontvankelijk geacht, maar aangezien niet voldaan was 
aan de voorwaarden voor de toekenning van voorlopige maatregelen, heeft hij het verzoek 
van Phoenix Pharma op dit punt verworpen. 
 
Beschikking nr. 04-D-73 van 21 december 2004 
Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) heeft klacht ingediend bij de 
Conseil de la concurrence betreffende misbruik van een machtspositie door France Télécom 
en haar dochterondernemingen bij de verstrekking van toegang tot het internet. De 
onderneming argumenteerde dat France Télécom ten gunste van haar dochteronderneming, 
Wanadoo Interactive, kruissubsidiëring had toegepast ten nadele van de concurrenten, 
partners had gedenigreerd en gebruik had gemaakt van gegevens waarover zij beschikte als 
leverancier van vaste-telefoondiensten om Wanadoo te helpen bij aanbestedingen. 
Bij beschikking nr. 04-D-73 oordeelde de Conseil ten gunste van France Télécom en verwierp 
zij de klacht met betrekking tot haar praktijken bij de levering van internet-toegang. De 
Conseil kon de bewering dat er sprake was van kruissubsidiëring niet bevestigen omdat niet 
bewezen was dat het verschil tussen de door Wanadoo betaalde commissies en de werkelijke 
kosten van France Télécom gefinancierd werden door extra ontvangsten uit de exploitatie van 
haar virtueel monopolie op het aansluitnet en niet door middelen die de gevestigde exploitant 
via haar andere concurrerende activiteiten heeft verkregen. Ook verklaarde de Conseil de 
klacht ongegrond wat afbraakprijzen of een permanente verstoring van de markt betreft en 
verwierp zij de andere klachten wegens procedureredenen. 
 
Beschikking nr. 04-D-76 van  22 december 2004 
Digitechnic diende bij de Conseil klacht in tegen Microsoft wegens een aantal vermeende 
praktijken van Microsoft, waaronder de weigering licenties te verlenen voor het 
softwarepakket Pack Office Pro (van januari 1995 tot juni 1996) en een daaropvolgend beleid 
van afbraakprijzen (van juni 1996 tot mei 1998). Bij beschikking nr. 04-D-76 verwierp de 
Conseil de klacht omdat verzoekster niet bewezen had dat Microsoft tussen 1995 en 1998 de 
verkoop van Pack Office Pro had beperkt met als doel of als gevolg de beperking van de 
concurrentie op de markt voor de computerverkoop. 
 

Ierland 
In 2004 heeft de mededingingsautoriteit een procedure ingeleid in een zaak met betrekking tot 
artikel 81/82: Mededingingsautoriteit/John O’Regan and Ors [2003 nr. 8608P]. Daarbij was 
sprake van een vermeende inbreuk op zowel artikel 81 als 82 van het EG-Verdrag, en het 
equivalent daarvan in het nationaal recht, artikelen 4 en 5 van de mededingingswet van 2002. 
 
In deze zaak argumenteerde de mededingingsautoriteit dat ILCU (Irish League of Credit 
Unions) misbruik had gemaakt van zijn machtspositie door niet-aangesloten 
kredietcoöperaties toegang te weigeren tot zijn spaarverzekeringsplan (Savings Protection 
Scheme, SPS). Volgens de mededingingsautoriteit kwam deze weigering neer op misbruik 
van de machtspositie van ILCU, aangezien deze organisatie als enige een 
spaarverzekeringsplan voor kredietcoöperaties aanbood. Voorts zouden de activiteiten van 
ILCU een concurrentiebeperkende koppelverkoopovereenkomst inhouden. 
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De mededingingsautoriteit verzocht eerst om een beschikking in kort geding om te beletten 
dat ILCU en de individuele verweerders een plan of een regeling zouden uitvoeren met als 
doel of als gevolg de instandhouding van de regels en/of besluiten van ILCU met betrekking 
tot het verlies van toegang tot en de niet-terugbetaling uit het SPS bij de uittreding van een 
kredietcoöperatie. Na een door ILCU gedane toezegging in die zin was de beschikking in kort 
geding evenwel niet meer vereist. 
 
Het Gerecht oordeelde dat ILCU inbreuk had gepleegd op artikel 4 (concurrentiebeperkende 
overeenkomst) en artikel 5 (misbruik van een machtspositie) van de mededingingswet van 
2002 en dat de activiteiten van ILCU een schending inhielden van zowel artikel 81 als 82 van 
het EG-Verdrag omdat zij de handel tussen lidstaten ongunstig konden beïnvloeden. De 
activiteiten van ILCU voldeden niet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, en konden niet 
objectief gerechtvaardigd worden op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag. 
 
Overeenkomstig zijn beschikking gelastte het Gerecht de verweerders om in Ierland 
gevestigde niet-aangesloten kredietcoöperaties toe te staan op dezelfde voorwaarden als 
aangesloten kredietcoöperaties deel te nemen aan het Savings Protection Scheme. Tegen de 
beschikking van het High Court heeft ILCU beroep aangetekend bij het Supreme Court. 
 

Nederland 
Noordzeegarnalen 

Met de beschikking werd een bezwaarprocedure beëindigd waarbij de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit ("NMa") haar besluit van 14 januari 2003 op basis van een advies van 
onafhankelijke deskundigen, opnieuw moest bezien. De nieuwe beschikking bevestigt de 
boetes die waren opgelegd aan vier Nederlandse producentenorganisaties, drie Duitse 
(verenigingen van) producentenorganisaties, één Deense producentenorganisatie en drie 
groothandelaren in de visserijsector, omdat was vastgesteld dat ze inbreuk hadden gepleegd 
tegen zowel artikel 6 van de Nederlandse Mededingingswet als artikel 81 van het EG-
Verdrag. Alle partijen hadden deelgenomen aan overeenkomsten in het kader van het 
zogenaamde trilaterale overleg betreffende de vangstbeperking en minimumprijzen voor 
Noordzeegarnalen (crangon crangon) in de periode 1998-2000. Alleen de Nederlandse 
producentenorganisaties en ondernemingen waren ook betrokken bij een boycotactie om te 
verhinderen dat een nieuwe groothandelaar Noordzeegarnalen zou kopen op de Nederlandse 
visveiling in het najaar van 1999. Bij het vaststellen van de geldboetes werd alleen rekening 
gehouden met de gevolgen voor de Nederlandse markt; zij belopen in totaal 6 176 000 EUR 
(een aanzienlijk kleiner bedrag in vergelijking met de beschikking van 2003). De beschikking 
van 2003 werd ingetrokken ten aanzien van de vijf kleinere groothandelaren, omdat de NMa 
van mening was dat deze, na een nieuw onderzoek van de bewijzen inzake hun bijzondere rol, 
niet op zodanige wijze aan een van beide inbreuken hebben deelgenomen dat er sprake was 
van onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 81 van het EG-Verdrag. 
 
Gezien de deelname van Nederlandse multinationale handelsondernemingen en Nederlandse, 
Duitse en Deense producentenorganisaties aan het trilaterale overleg (die beide goed zijn voor 
een groot aandeel in de vraag naar en het aanbod van Noordzeegarnalen), tezamen met het 
hard core-karakter van de overeenkomsten (vangstquota en prijsafspraken), is er 
ontegensprekelijk sprake van gevolgen voor het handelsverkeer. Wat de tweede inbreuk 
betreft, waren alleen Nederlandse partijen betrokken bij de boycotactie, en was deze actie 
beperkt tot aankopen op Nederlandse veilingen. De onderneming die het doelwit van de 
boycot was, voerde evenwel Nederlandse visserijproducten uit naar andere lidstaten. Als 
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gevolg daarvan konden buitenlandse handelaren afgeschrikt worden om garnalen te kopen op 
de Nederlandse markt. Bij de beschikking van 14 januari 2003 werden de betrokken partijen 
alleen beboet wegens inbreuk op de Nederlandse Mededingingswet. In het licht van 
Verordening nr. 1/2003 wordt in de huidige beschikking betreffende de bezwaarprocedure 
wel degelijk vastgesteld dat er sprake is van gevolgen voor het handelsverkeer tussen de 
lidstaten, en derhalve van een inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag, zonder evenwel de 
boetebedragen te verhogen (aangezien de materiële Nederlandse en Europese 
mededingingsregels samenvallen). 
 
De bezwaren van de partijen op basis van het gemeenschappelijke visserijbeleid van de EG 
worden verworpen. Er werd geoordeeld dat de in het trilaterale overleg overeengekomen 
marktinterventies niet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 33 
van het EG-Verdrag. Zij worden niet door de gemeenschappelijke marktordening 
gerechtvaardigd en zijn niet toegestaan krachtens Verordening nr. 26. Verordening 
nr. 1767/2004 (tot wijziging van Verordening nr. 2318/2001) wat betreft (de procedure voor) 
erkenning van transnationale verenigingen van producentenorganisaties (die op 21 oktober 
2004 in werking is getreden) leidt niet tot een andere beoordeling van de feiten. 
 
Exploitanten mobiele telefonie 
Met deze beschikking wordt een bezwaarprocedure beëindigd die was ingesteld tegen het 
besluit van de Directeur-generaal van de NMa van 30 december 2002 waarbij de vijf 
exploitanten van mobiele-telefonienetwerken in Nederland ((KPN Mobile, Vodafone Libertel, 
Orange (voorheen Dutchtone), Telfort (voorheen O2) en T-Mobile (voorheen Ben)) boetes 
werden opgelegd wegens inbreuk op artikel 6 van de Mededingingswet (het nationale 
equivalent van artikel 81 van het EG-Verdrag). De inbreuk heeft betrekking op onderling 
afgestemde gedragingen en/of afspraken tussen de exploitanten met het oog op een 
aanpassing/verlaging van de standaard aansluitingsvergoeding (bonus) die zij aan dealers 
betalen voor prepaid en postpaid abonnementen voor mobiele toestellen. Op basis van 
documenten en verklaringen van commerciële directeuren van de mobiele-telefonie-
aanbieders concludeerde de NMa dat tijdens een bijeenkomst in de zomer van 2001 afspraken 
werden gemaakt en/of coördinatie plaatsvond. De betrokken exploitanten waren voornemens 
elkaars gedragingen te beïnvloeden en/of maakten hun gedragingen bekend wat betreft de 
dealervergoeding en het tijdstip waarop deze vergoeding (aanzienlijk) zou worden verlaagd. 
Bovendien hebben zij de onderling afgestemde gedragingen en/of afspraken uitgevoerd: de 
aansluitingsvergoeding voor dealers werd met ongeveer hetzelfde bedrag en op ongeveer 
hetzelfde tijdstip verlaagd. Dit werd als een zeer ernstige inbreuk beschouwd en er werden 
boetes opgelegd van 6 000 000 EUR tot 31 300 000 EUR.  
 
De vijf exploitanten gingen allen in beroep tegen het besluit. Na het advies van een 
onafhankelijke adviescommissie te hebben ingewonnen, bevestigde de Directeur-generaal de 
inbreuk (ten gronde) op artikel 6 van de Mededingingswet, behalve dat deze thans (alleen) 
wordt beschouwd als een onderling afgestemde gedraging. Voorts worden de gedragingen van 
de vijf exploitanten, zoals beschreven in het besluit van 30 december 2002, als gevolg van de 
inwerkingtreding op 1 mei 2004 van Verordening nr. 1/2003, eveneens aangemerkt als een 
inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag. De beoordeling uit hoofde van artikel 81 van het 
EG-Verdrag is dezelfde als die krachtens artikel 6 van de Mededingingswet, behalve 
betreffende het begrip van de ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. Wat dit 
laatste betreft, werd besloten dat de betrokken gedragingen aanmerkelijke gevolgen konden 
hebben voor de handel tussen lidstaten aangezien zij een rechtstreeks effect hebben op de 
verkoop van mobiele-telefonieabonnementen (prepaid en postpaid) en derhalve op het 
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mobiele telefoonverkeer (zowel op nationaal als internationaal niveau) en op de beslissingen 
van dealers inzake investeringen en vestiging (met inbegrip van dealers met hoofdzetel buiten 
Nederland). 
 
De geldboetes werden evenwel (aanzienlijk) met 4 492 000 EUR tot 14 828 000 EUR 
verlaagd omdat de voor de inbreuk relevante omzetten (op basis waarvan het basisbedrag van 
de boete wordt vastgesteld) in het eerste besluit niet voldoende accuraat waren vastgesteld. De 
gelijktijdige toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 6 van de 
Mededingingswet leidt niet tot een verhoging van de boetes omdat deze in dit geval als 
voldoende hoog worden beschouwd om beide inbreuken te bestraffen. De materiële 
Nederlandse en Europese mededingingsregels lopen gelijk en de invloed op de handel 
rechtvaardigt op zich geen verhoging van de boetes. Bovendien blijven de gevolgen van de 
inbreuken beperkt tot de Nederlandse markt en wordt de betrokken omzet gerealiseerd in 
Nederland. 
 
Tijdelijk en contractueel personeel 
De NMa legde de Stichting Financiële Toetsing (SFT) een boete van 10 000 EUR op wegens 
inbreuk op artikel 81 van het EG-Verdrag en het equivalent daarvan in de Nederlandse 
wetgeving (artikel 6 van de Mededingingswet) tussen oktober 1998 en september 2001. De 
SFT is een organisatie die over een register beschikt waarin uitzendbureaus kunnen worden 
ingeschreven wanneer zij aan bepaalde financiële criteria voldoen. Het register heeft tot doel 
de klanten van uitzendbureaus een zekere "garantie" te bieden dat de geregistreerde bureaus 
bona fide zijn. 
 
Het gebeurt regelmatig dat uitzendbureaus niet over het door hun klanten gewenste personeel 
beschikken, en dat zij dit personeel inhuren bij andere bureaus om het vervolgens aan hun 
klanten uit te lenen. Volgens de regels van de SFT kunnen ingeschreven uitzendbureaus 
(ongeveer 67% van de Nederlandse uitzendmarkt is ingeschreven) geen personeel inhuren (en 
dit vervolgens aan hun klanten uitlenen) van niet-ingeschreven uitzendbureaus. Buitenlandse 
ondernemingen konden zich niet bij de SFT aansluiten. Volgens de regels van de SFT was het 
voor ingeschreven uitzendbureaus ook verboden personeel in te huren (en dit dan uit te lenen 
aan hun klanten) van uitzendbureaus die aangesloten waren bij andere systemen met 
gelijkwaardige waarborgen, indien deze bureaus geen vestiging in Nederland hadden. 
Derhalve was er een gebrek aan openheid in het SFT-systeem en aanvaardde de SFT 
tegelijkertijd geen door andere systemen geboden gelijkwaardige waarborgen. Als gevolg 
daarvan konden uitzendbureaus zonder vestiging in Nederland geen personeel inhuren van bij 
de SFT aangesloten uitzendbureaus, waardoor buitenlandse bureaus benadeeld werden ten 
opzichte van in Nederland gevestigde uitzendbureaus. 
 

Zweden 
ADSL 
In december 2004 heeft de mededingingsautoriteit de nationale gevestigde telecommunicatie-
exploitant gedagvaard voor de stadsrechtbank van Stockholm. Volgens de 
mededingingsautoriteit heeft de onderneming misbruik gemaakt van haar machtspositie door 
de concurrentie te beperken op de Zweedse markt voor ADSL-diensten. De onderneming is 
eigenaar van het openbare vaste telefoonnetwerk, dat alle huishoudens van het land omvat. Zij 
gebruikt het netwerk om haar eigen telecommunicatiediensten aan klanten te verkopen, maar 
verleent ook toegang aan andere exploitanten. 
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Naar aanleiding van verschillende klachten van andere telecombedrijven onderzocht de 
mededingingsautoriteit de marktsituatie en stelde vast dat de concurrenten van de 
onderneming te kampen hebben gehad met een uitholling van de marges. Dat betekent dat de 
marge (het verschil tussen de retail-prijs en de wholesale-prijs) onvoldoende is om activiteiten 
te ontplooien op de downstreammarkt. Het verschil tussen de retail- en wholesale-prijs was 
niet voldoende om de marginale kosten van de onderneming van de detailverkoop te dekken.  
 
Volgens de mededingingsautoriteit heeft de onderneming misbruik gemaakt van haar 
machtspositie op de wholesale-markt om haar positie op de downstreammarkt te versterken, 
waardoor de concurrentie op de markt werd verstoord. De mededingingsautoriteit stelde vast 
dat dit misbruik duurde van april 2000 tot en met januari 2003 en heeft de rechtbank verzocht 
een boete van 144 miljoen SEK op te leggen.  
 
Autopechdiensten 
In oktober 2004 dagvaardde de mededingingsautoriteit een moedermaatschappij (een 
vereniging zonder winstdoeleinden) en haar volledige dochteronderneming in de sector 
autopechdiensten voor de stadsrechtbank van Stockholm. De leden van de vereniging zonder 
winstoogmerk zijn ondernemingen die autopechdiensten verlenen, maar de vereniging zelf 
voert zulke activiteiten niet uit. De leden van de non-profitorganisatie ondertekenen bij 
lidmaatschap een samenwerkingsovereenkomst met de volle dochteronderneming. De redenen 
voor de dagvaarding was dat de moedermaatschappij en haar volle dochteronderneming, in 
een beslissing genomen door een vereniging van ondernemingen in november 2000, 
opzettelijk of door onachtzaamheid inbreuk hadden gepleegd op de verbodsbepalingen van 
artikel 6 van de Zweedse mededingingswet en artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag door 
prijzen overeen te komen of in ieder geval aan te bevelen voor bepaalde autopechdiensten, in 
de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001. 
 
De ondernemingen in deze sector die lid zijn van de onderneming zonder winstoogmerk 
moeten als concurrenten worden beschouwd, aangezien zij op hetzelfde commercieel niveau 
actief zijn. Derhalve gaat het bij de prijsafspraken om horizontale overeenkomsten. De 
vereniging en haar volle dochteronderneming werden uit het oogpunt van het 
mededingingsrecht beschouwd als een geïntegreerde economische eenheid. De 
mededingingsautoriteit verzocht de rechtbank de vereniging zonder winstdoeleinden een 
boete van 20 000 SEK en haar volle dochteronderneming een boete van 1 miljoen SEK op te 
leggen wegens verboden samenwerking op het gebied van de prijzen. 
 
Bitumen I 
In december 2004 dagvaardde de mededingingsautoriteit twee oliebedrijven voor de 
stadsrechtbank van Stockholm wegens verboden samenwerking op de markt voor bitumen 
(het bindmiddel voor asfalt). De samenwerking begon in 1999 toen één van de 
ondernemingen wilde toetreden tot de Zweedse bitumenmarkt, die voor een groot deel wordt 
gedomineerd door de andere onderneming. De nieuwkomer hoefde niet te concurreren op het 
gebied van prijzen en andere factoren, aangezien hij een overeenkomst met de andere 
onderneming had. Volgens die overeenkomst garandeerde de onderneming de nieuwkomer 
een bepaald volume van de verkoop en de klanten. Daardoor werd prijsconcurrentie op de 
markt vermeden, en konden de ondernemingen hun prijzen in stand houden. 
 
Naast de vermeende deelname aan een onwettig kartel, werd één van de oliebedrijven ook 
door de mededingingsautoriteit beschuldigd van misbruik van zijn machtspositie op de markt 
door de toepassing van discriminerende handelsvoorwaarden ten aanzien van andere 
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ondernemingen, waardoor de markttoegang werd beperkt. De mededingingsautoriteit verzocht 
de rechtbank een boete op te leggen van in totaal 394 miljoen SEK, waarvan 205 miljoen SEK 
voor de ene onderneming en 189 miljoen SEK voor de andere onderneming.  
Bitumen II 
Bij een beschikking van oktober 2004 aanvaardde de Zweedse mededingingsautoriteit 
toezeggingen van de partijen in een zaak betreffende een inbreuk in verband met een clausule 
in een huurovereenkomst van 1997 tussen de partijen inzake het grootste 
bitumendepotsysteem in Zweden. Tot 1997 werd een depot in een Zweedse stad gebruikt door 
verschillende oliebedrijven. Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst tussen de partijen 
hebben andere oliebedrijven interesse getoond in de huur van een bitumendepot in het 
betrokken gebied. 
 
De clausule heeft ertoe geleid dat daadwerkelijke en potentiële concurrenten niet binnen een 
redelijke tijdspanne toegang konden verkrijgen tot het depot met het grootste afzetvolume in 
Zweden. Derhalve vormde de clausule een belemmering voor potentiële nieuwkomers op de 
markt en voor de eventuele uitbreiding van gevestigde concurrenten op de markt. De 
overeenkomst werd dus beschouwd als een inbreuk op de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag. De gevolgen van de inbreuk waren op alle relevante markten voelbaar, vooral 
wegens de marktaandelen van de partijen op hun respectieve markten. 
 
De Zweedse mededingingsautoriteit was van mening dat deze beperking van de concurrentie 
de handel tussen lidstaten nadelig beïnvloedde, aangezien bitumen verhandeld kunnen worden 
tussen lidstaten, de productomzet aanzienlijk is, de partijen aanzienlijke marktaandelen 
hebben en de overeenkomst de toegang belemmert tot het belangrijkste bitumendepot in 
Zweden. Gezien het belang van het depotsysteem heeft het misbruik gevolgen gehad voor een 
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 82 van het EG-Verdrag. 
Derhalve was de Zweedse mededingingsautoriteit van oordeel dat de artikelen 81 en 82 van 
het EG-Verdrag van toepassing waren. 
 
Na een mededeling van punten van bezwaar te hebben ontvangen, hebben de partijen de 
betrokken clausule geschrapt en vervangen door een nieuwe clausule. De autoriteit heeft deze 
toezegging van de partijen overeenkomstig artikel 23, lid a, van de Zweedse mededingingswet 
aanvaard. 
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2. Toepassing van de communautaire mededingingsvoorschriften door de nationale 

rechterlijke instanties  

De mededingingsautoriteiten van de Tsjechische Republiek, van Estland, Griekenland, 
Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Slovenië, Slovakije en Finland hebben geen vonnissen en arresten meegedeeld 
waarin hun nationale rechter de EU-mededingingsvoorschriften heeft toegepast. Dergelijke 
vonnissen en arresten werden wel gemeld door de mededingingsautoriteiten van de volgende 
lidstaten. 

België 
1. Brussel, Hof van Beroep, arrest van 28 september 2004 (Lodiso / MONDE sprlu) 

Overeenkomstig artikel 42 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, 
gecoördineerd op 1 juli 1999, spreekt het Hof van Beroep te Brussel zich bij wege van 
prejudicieel arrest uit over de vragen met betrekking tot het geoorloofde karakter van een 
mededingingspraktijk. 
 
In zijn arrest van 28 september 2004 sprak het Brusselse Hof van Beroep zich uit over een 
prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg in Doornik (Henegouwen). 
 
De rechtbank van eerste aanleg stelde de vraag of de deontologische norm nr. 2 van de Orde 
van Architecten, en met name artikel 4, strijdig is met de artikelen 81 en 82 van het EG-
Verdrag (ex-artikelen 85 en 86) en met de wet tot bescherming van de economische 
mededinging van 1 juli 1999, en dus als van rechtswege nietig moet worden beschouwd. 
 
Deze vraag rees na een geschil tussen een architect en de onderneming MONDE sprlu over de 
betaling van het ereloon van de architect. De Raad van de Orde van Architecten heeft een 
aanbevolen minimumereloonschaal voor architecten vastgesteld. Deze ereloonschaal staat 
bekend als "deontologische norm nr. 2". Het contract over de door de architect uit te voeren 
werkzaamheden bevatte een aantal bepalingen waarin naar deze deontologische norm nr. 2 
werd verwezen. De onderneming MONDE sprlu beweerde dat deze deontologische norm 
nr. 2 - en dus ook haar overeenkomst met de architect - nietig waren. 
 
In haar beschikking van 24 juni 2004 was de Commissie tot de bevinding gekomen dat "vanaf 
12 juli 1967 tot en met 21 november 2003 de Belgische Orde van Architecten inbreuk [heeft] 
gemaakt op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag door bij besluit van 12 juli 1967, zoals 
gewijzigd in 1978 en 2002, een schaal van minimumerelonen, bekend onder de benaming 
'deontologische norm nr. 2', vast te stellen en beschikbaar te stellen". De Orde van Architecten 
kreeg een geldboete van 100 000 EUR opgelegd. 
 
Gelet op die beschikking heeft het Hof van Beroep dan ook geoordeeld (mede omdat er tegen 
de beschikking geen beroep was ingesteld) dat de deontologische norm nr. 2 op grond van 
artikel 81 van het EG-Verdrag van rechtswege nietig was. 
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2. NV MSA / Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: verzoek om voorlopige 
maatregelen 

Volgens artikel 35, lid 1, eerste alinea, van de wet tot bescherming van de economische 
mededinging (WBEM)7 kan de voorzitter van de Raad voor de Mededinging voorlopige 
maatregelen nemen om restrictieve mededingingspraktijken te schorsen, mits de volgende 
voorwaarden zijn vervuld: 

• het bestaan van een klacht ten gronde tegen de restrictieve mededingingspraktijk, en 
daaraan verbonden het bestaan van een rechtstreeks en dadelijk belang van de klager; 

• het bestaan van een prima facie verboden mededingingsbeperkende praktijk, in dit 
geval een mededingingsbeperkende overeenkomst in strijd met artikel 2 WBEM; 

• de dringende noodzaak een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en 
onherstelbaar nadeel kan veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen 
worden aangetast door deze praktijken of die schadelijk kan zijn voor het algemeen 
economisch belang. 

De NV MSA is een onderneming die actief is in de reclame en public relations, onder meer 
ook de organisatie van handelsbeurzen. Zij organiseert tweemaal per jaar de Internationale 
Kunst- en Antiekbeurs, een eerste maal in augustus te Knokke en tweede maal eind oktober / 
begin november te Brugge. De Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs is een 
beroepsvereniging die antiekbeurzen in Knokke en in Gent organiseert. Toen de Gilde besloot 
haar antiekbeurs te Knokke niet meer te organiseren, verbood zij haar leden deel te nemen aan 
beurzen in Knokke of Brugge die niet door de Gilde worden georganiseerd. Op 24 juni 1998 
heeft MSA hiertegen klacht ingediend bij de Raad voor de Mededinging, met het verzoek aan 
de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging voorlopige maatregelen te nemen. 
 
Beslissing nr. 2002-V/M-38 van 27 mei 2002 van de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging over het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen ingediend door de 
NV MSA / Gilde van Vlaamse Antiquairs. 

De Voorzitter van de Raad voor de Mededinging ontving het verzoek dat de Gilde, bij wege 
van voorlopige maatregel, zou worden gelast haar besluit met het verbod tot deelneming te 
schorsen en deze schorsing aan al haar leden kenbaar te maken. De Voorzitter oordeelde dat 
de door NV MSA ingediende klacht voldoende gedetailleerd was en de betrokken 
mededingingspraktijk voldoende duidelijk beschreef. Daarom verklaarde deze, in 
tegenstelling tot het advies van de Dienst voor de Mededinging, in zijn beslissing van 27 mei 
2002 het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen ontvankelijk. Alvorens verder 
over de gegrondheid van de zaak uitspraak te doen, werd deze voor verder onderzoek naar de 
Dienst voor de Mededinging teruggezonden, met het verzoek een aanvullend 
onderzoeksverslag op te stellen over het toepassen van voorlopige maatregelen, en in het 
bijzonder de volgende twee voorwaarden nader te onderzoeken: 

- het bestaan van een prima facie inbreuk op de WBEM; 
- het bestaan van een toestand die een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar nadeel kan 

veroorzaken voor de ondernemingen waarvan de belangen worden aangetast door deze 
praktijken of die schadelijk zijn voor het algemeen economisch belang en die dringend 
moet worden vermeden. 

 

                                                 
7  Wet gecoördineerd op 1 juli 1999. 
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Beslissing nr. 2002-V/M-95 van 24 december 2002 van de Voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging over het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen ingediend door de 
NV MSA / Gilde van Vlaamse Antiquairs. 

Op 24 december 2002 oordeelde de Voorzitter dat, wat het bestaan van een prima facie 
inbreuk op de WBEM betreft, de Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs een 
ondernemingsvereniging is en dat haar besluiten moesten worden beschouwd als besluiten 
van een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2, lid 1, WBEM. De betrokken 
besluiten werden als mededingingsbeperking beschouwd omdat het de leden van de Gilde 
werd verboden deel te nemen aan de antiekbeurzen georganiseerd door de NV MSA. Wat 
betreft de tweede voorwaarde, oordeelde de Voorzitter dat het nadeel ernstig, onmiddellijk en 
onherstelbaar is, dat het nadeel duidelijk in verband staat met de aangeklaagde praktijk en dat 
eveneens aan het hoogdringendheidsvereiste is voldaan. Daarom verklaarde de Voorzitter van 
de Raad voor de Mededinging het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen gegrond 
en beval deze de schorsing van het besluit van de Gilde van Vlaamse Antiquairs. Voorts werd 
de Gilde van Vlaamse Antiquairs ook verplicht die beslissing van de Raad voor de 
Mededinging kenbaar te maken aan al haar leden door middel van een aangetekend schrijven 
en door middel van een vermelding van het beschikkend gedeelte van de beslissing op de 
website van de Gilde. 
 
Hof van Beroep te Brussel, arrest van 29 september 2004 

De Koninklijke Gilde stelde beroep in tegen de beslissingen van de Voorzitter van de Raad 
voor de Mededinging van 27 mei en 24 december 2002 inzake voorlopige maatregelen in de 
zin van artikel 35 WBEM. Aangezien beide beslissingen gewezen werden betreffende 
hetzelfde verzoek, heeft het Hof van Beroep beide zaken gevoegd. 
Het beroep tegen de beslissing van 27 mei 2002 inzake voorlopige maatregelen in de zin van 
artikel 35 van de WBEM werd onontvankelijk verklaard, omdat de Gilde niet kon aantonen de 
andere partijen van het beroep kennis te hebben gegeven. 
Het beroep tegen de beslissing van 24 december 2002, eveneens inzake voorlopige 
maatregelen in de zin van artikel 35 WBEM, werd wel ontvankelijk verklaard. 
Wanneer het Hof van Beroep te Brussel uitspraak doet over het hoger beroep tegen 
beslissingen van de Raad voor de Mededinging of van zijn Voorzitter, kan het volledige 
rechtsmacht uitoefenen. Het instellen van beroep sluit echter niet noodzakelijk in dat de zaak 
definitief aan de Raad voor de Mededinging of zijn Voorzitter is onttrokken. 
De Gilde deed in hoger beroep gelden dat het bewuste verbod zou zijn opgeheven op de 
algemene vergadering van 7 december 1999, maar in de notulen van die vergadering kon geen 
expliciet besluit in die zin worden teruggevonden. 
Het Hof oordeelde dat de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging terecht had beslist dat 
het verbod ogenschijnlijk inbreuk maakt op het kartelverbod van artikel 2 WBEM. Het Hof 
merkte echter op dat sedert de uitspraak van de aangevochten beslissing rekening moet 
worden gehouden met artikel 3, lid 2, eerste zin, van Verordening (EG) nr. 1/2003. Daarin is 
bepaald: 
"De toepassing van nationaal mededingingsrecht mag niet leiden tot het verbieden van 
overeenkomsten, besluiten van ondernemersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen welke de handel tussen lidstaten kunnen beïnvloeden maar de mededinging in de 
zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag niet beperken, of aan de voorwaarden van artikel 81, 
lid 3, van het Verdrag voldoen of onder een verordening ter uitvoering van artikel 81, lid 3, 
van het Verdrag vallen." 
Het Hof van Beroep was met andere woorden van oordeel dat de toepassing van Belgische 
nationale wetgeving niet mag resulteren in het verbod van besluiten van 
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ondernemersverenigingen die volgens Europese wetgeving zijn toegestaan. Mocht het 
gewraakte besluit van de Gilde niet onder het kartelverbod van artikel 81 van het EG-Verdrag 
vallen, dan mag - volgens het Hof van Beroep - de ogenschijnlijke inbreuk op artikel 2 
WBEM niet meer worden verboden en mogen de bevolen maatregelen voor de toekomst niet 
behouden blijven. 
Vervolgens onderzocht het Hof of het betrokken besluit onder de toepassing van artikel 81 
van het EG-Verdrag valt. Het Hof oordeelde dat niet meer kan worden aangenomen dat het 
effect van het gewraakte verbod op de intracommunautaire mededinging merkbaar is. Daarom 
was het Hof van oordeel dat het betrokken verbod geen besluit van een 
ondernemersvereniging is dat door artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag is verboden. 
Aangezien het nationale mededingingsrecht niet mag leiden tot het verbieden van wat niet 
strijdig is met artikel 81 van het EG-Verdrag, oordeelde het Hof dat de aangevochten 
beslissing van de Voorzitter niet behouden kan blijven. 
Het beroep tegen de beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 27 
mei 2002 werd door het Hof van Beroep onontvankelijk verklaard. Daarentegen werd het 
beroep tegen de beslissing van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging van 24 
december 2002 ontvankelijk en gegrond verklaard. 
 
3. Brussel, Hof van Beroep, arrest van 29 september 2004 (GEMA Plastics tegen vzw Belgian 
Construction Certification Association, vzw Belgisch Instituut voor Normalisatie, NV Dyka 
Plastics, vzw Fechiplast, NV Martens Plastics, NV Pipelife Belgium en NV Wavin Belgium) 

In zijn arrest van 29 september 2004 deed het Hof van Beroep te Brussel uitspraak over de 
ontvankelijkheid van een verzoek tot voorlopige maatregelen dat GEMA Plastics bij de Raad 
voor de Mededinging had ingediend. 
 
Het verzoek betrof het nieuwe Belgische Benor-toepassingsreglement TR 1401 dat de 
minimale insteekdiepte van PVC hulpstukken voor rioleringen vaststelt, om het Benor-merk 
te mogen gebruiken. Deze Belgische norm voorziet echter in een grotere insteekdiepte dan de 
Europese norm (EN 1401-1 en NBN EN 1401-1). Volgens GEMA Plastics zou de bedoeling 
van de Belgische normering erin bestaan, op de Belgische markt de concurrentie van 
fabrikanten of leveranciers van hulpstukken met kleinere insteekdiepte uit te schakelen, en 
zou dus inbreuk worden gemaakt op artikel 2, lid 1, van de wet tot bescherming van de 
economische mededinging en op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. De Voorzitter van de 
Raad voor de Mededinging verklaarde het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen 
onontvankelijk, aangezien niet was voldaan aan het vereiste dat er een rechtstreeks en 
onmiddellijk belang in de zin van artikel 35 van de wet tot bescherming van de economische 
mededinging aanwezig moet zijn. Het Hof van Beroep oordeelde echter dat de Voorzitter van 
de Raad een te enge definitie hanteerde en dat GEMA wel degelijk een rechtstreeks en 
dadelijk belang had. Aan de vereisten inzake een ernstig, onmiddellijk en onherstelbaar 
nadeel en urgentie was echter niet voldaan. Het Hof van Beroep besloot dan ook dat de vraag 
tot voorlopige maatregelen ontvankelijk, doch ongegrond was. 

 
4. Bergen, Rechtbank van Koophandel, arrest van 23 december 2004, sprl Lust Automobiles / 
DaimlerChrysler AG Stuttgart en DaimlerChrysler Belgium Luxembourg NV 

Sprl Lust Automobiles (Lust) is een onafhankelijke wederkoper van Mercedes-voertuigen. Hij 
spande een procedure in tegen DaimlerChrysler AG Stuttgart (DCAG) en DaimlerChrysler 
Belgium Luxembourg NV (DCBL) wegens inbreuk op de EU-mededingingsregels. 
 
Lust beschuldigde DCBL en DCAG van beperking: 
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1) van parallelimport, met name door Lust te beletten zich bij buitenlandse Mercedes-
dealers te bevoorraden, en 

2) van verkopen via een erkende tussenpersoon, met name doordat zij de Mercedes-
dealer in Charleroi (Car & Truck Charleroi) onder druk zetten om bestellingen te 
annuleren waarvoor Lust enkel als tussenpersoon voor een eindgebruiker optrad. 

 
Wat de beperking van parallelimport betreft, waren verkopen door een erkende distributeur 
aan een niet-erkende wederverkoper weliswaar verboden in het kader van 
distributieovereenkomsten tussen DCAG's nationale dochterondernemingen en dealers of 
agenten in de diverse landen van de Europese Unie, maar oordeelde de handelsrechter in 
Bergen dat dit soort clausule was toegestaan door de drie EG-verordeningen betreffende de 
motorvoertuigendistributie (Verordening (EEG) nr. 123/85, artikel 3, lid 10; Verordening 
(EG) nr. 1475/95, artikel 3, lid 10, en Verordening (EG) nr. 1400/2002, artikel 4, lid 1, onder 
b), punt iii)) en dat deze clausule bijgevolg met de EU-wetgeving in overeenstemming was. 
 
Wat de beperking van verkopen via een erkend tussenpersoon betreft, vroeg de handelsrechter 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg een exemplaar over te leggen van de thans geldende 
dealerovereenkomst met Belgische dealers van het Mercedes-netwerk, samen met alle 
documenten of bewijsmiddelen waarmee het tijdstip van de inwerkintreding en het feit dat 
deze overeenkomst daadwerkelijk bindend is voor de dealers, wordt aangetoond. Ook gelastte 
de handelsrechter getuigen te verhoren, om na te gaan of SA Car & Truck Charleroi 
bestelbonnen nr. 1168 en 1169 van 29 mei 2000 op instructie van DaimlerChrysler Belgium 
Luxembourg en/of DaimlerChrysler AG Stuttgart had geannuleerd, dan wel op grond van 
circulaires of schriftelijke instructies van deze beide ondernemingen. 
 

Denemarken 
Op 18 augustus 2004 verklaarde de Deense beroepskamer voor de mededinging 
(Konkurrenceankenævnet) het besluit van de Deense Raad voor de mededinging 
(Konkurrencerådet) van 24 september 2003 in de zaak van de Deense Boekhandelsorganisatie 
nietig. In het nietig verklaarde besluit was de Deense Raad voor de mededinging tot de 
bevinding gekomen dat de Deense Boekhandelorganisatie inbreuk maakte op artikel 81 van 
het EG-Verdrag, omdat zij in de Deense boekenbranche een handelsovereenkomst toepast die 
boekverkopers in andere landen belet Deense boeken aan consumenten in Denemarken te 
verkopen wanneer zij zich niet aan de Deense vaste boekenprijzen houden. 
 
Denemarken en andere landen in de EU hebben vaste boekenprijzen (op basis van 
overeenkomsten of op juridische basis), terwijl in andere landen de prijzen vrij zijn. Deze 
situatie levert een aantal problemen op voor de handel tussen landen met vaste en landen met 
vrije boekenprijzen. 
 
De Deense Raad voor de mededinging had, in overeenstemming met de vaste praktijk in het 
EU-recht, geoordeeld dat vaste prijzen voor de boekenverkoop in de EU enkel kunnen worden 
geaccepteerd wanneer de partij bij een overeenkomst waarin naleving van de vaste prijzen 
wordt geëist, kan aantonen dat de wederinvoer alleen is ingegeven door de wil het systeem 
van vaste prijzen te omzeilen. Daarom concludeerde de Deense Raad voor de mededinging 
dan ook dat een algemene toepassing van vaste prijzen op wederinvoer strijdig is met artikel 
81 van het EG-Verdrag. 
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In haar uitspraak baseerde de Deense beroepskamer voor de mededinging zich op een brief 
van de Commissie van 12 november 1998 aan de EU-ministers van Cultuur betreffende het 
standpunt van de Commissie over de verenigbaarheid van de nationale vaste-
boekenprijssystemen in de EU met artikel 81 van het EG-Verdrag. De Deense beroepskamer 
bepaalde dat, volgens deze brief, de Deense overeenkomst voor vaste boekenprijzen geen 
merkbare impact op de handel tussen lidstaten had, en dat de overeenkomst dus niet onder de 
toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag viel. De Deense beroepskamer voor de 
mededinging besloot dan ook het besluit van de Deense Raad voor de mededinging nietig te 
verklaren. 
 

Duitsland 
Landgericht Berlijn, 13.1.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Geen nietigheid van overeenkomsten voor tankstations wegens mededingingsbeperkende 
langlopende exclusiviteit. Evenals agentuurovereenkomsten vallen deze niet onder de 
toepassing van artikel 81 van het EG-Verdrag. Bij gebreke van mededingingsbeperking in de 
zin van artikel 18 van het Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (oude versie), 
vallen zij niet onder artikel 34 GWB (oude versie).  
(artikel 81 EG-Verdrag; artikelen 134 en 138 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) 
 
Landgericht Mainz, 15.1.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Er kan geen schadevordering voor betaling van te hoge prijzen voor vitaminen worden 
ingesteld, wegens deelneming verweerder aan een internationaal vitaminekartel, zoals dat 
door de Commissie juridisch bindend werd vastgesteld, aangezien eiser als klant, doordat het 
prijskartel niet doelgericht was, niet onder de bescherming valt van het kartelverbod van de 
artikelen 1 en 33 GWB en artikel 823, lid 2, BGB, gelezen in samenhang met artikel 81 van 
het EG-Verdrag.  
(artikel 81 EG-Verdrag; artikelen 1 en 33 GWB; artikel 823, lid 2, BGB) 
 
Oberlandesgericht Berlijn, 15.1.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Machtspositie van een exploitant van een mobiele-telefonienetwerk voor de afgifte van 
gesprekken van het vaste net op zijn mobiele net. Geen misbruik omdat eiser verweerder belet 
SIM-kaarten te gebruiken en mobiele verbindingen tot stand te brengen; eiser gebruikt de 
SIM-kaarten immers voor commerciële rerouting van gesprekken van het vaste net (gevaar 
voor netwerkintegriteit). 
(artikelen 19 en 20 GWB; artikel 82, lid 1, en lid 2, onder b) en c), EG-Verdrag; artikel 1 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)) 
 
Landgericht Mainz, 15.1.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Er kan geen schadevordering voor betaling van te hoge prijzen voor vitaminen worden 
ingesteld, wegens deelneming verweerder aan een internationaal vitaminekartel, zoals dat 
door de Commissie juridisch bindend werd vastgesteld, aangezien eiser als klant, doordat het 
prijskartel niet doelgericht was, niet onder de bescherming valt van het kartelverbod van de 
artikelen 1 en 33 GWB en artikel 823, lid 2, BGB, gelezen in samenhang met artikel 81 van 
het EG-Verdrag.  
(artikel 81 EG-Verdrag; artikelen 1 en 33 GWB; artikel 823, lid 2, BGB) 
 
Oberlandesgericht Berlijn, 15.1.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Geen vordering tegen een exploitant van een mobiel netwerk om deze te dwingen andere 
ondernemingen via GSM-gateways toegang tot zijn net te verlenen voor de afgifte van 
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gesprekken van vaste netten, voorzover deze ondernemingen niet op de upstream- of 
downstreammarkt, maar op de markt zelf actief willen worden (artikel 19, lid 4, punt 4, 
GWB); evenmin vormt het weigeren van netwerktoegang anderszins een discriminatie of 
beperking, aangezien deze beperking niet onredelijk is.  
(artikel 19, lid 4, punt 4, GWB; artikel 19, lid 1 en lid 4, punt 1, GWB; artikel 20 GWB; 
artikel 82 EG-Verdrag; artikel 1 GWB) 
 
Oberlandesgericht Berlijn, 22.1.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Vordering tot vaststelling dat de opzegging van de Erkende Chrysler Automobile-
dealersovereenkomst tussen de partijen per 31 december 2002 door verweerder, nietig is 
wegens misbruik van recht. Geen recht om verder Chrysler-auto's en -reserveonderdelen 
geleverd te krijgen. Wat betreft de verlenging van de vordering door tegenvordering, 
vaststelling dat de opzegging per 31 december 2002 geldig is en met name geen inbreuk 
maakt op het discriminatieverbod van artikel 20, leden 1 en 2, GWB noch op artikel 81, lid 1, 
EG-Verdrag (ontbreken merkbaar effect).  
(artikel 20, lid 1 en lid 2, eerste alinea, GWB; artikel 81, leden 1, 2 en 3, EG-Verdrag; artikel 
5, lid 2, punt 2, Verordening (EG) nr. 1475/95; artikel 10 Verordening (EG) nr. 1400/2002; 
artikel 242 en artikel 315, lid 3, eerste alinea, tweede zinssnede, BGB; artikel 9 AGB-Gesetz) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 27.1.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Afwijzing van een verzoek om rechtsbijstand in een zaak met schadevordering en vaststelling 
van de hoogte van de schadevergoeding voor een mededingingsbeperkende boycot en 
buitensporige verkoopsprijzen voor bakstenen, wegens niet-nakoming van de verplichting van 
artikel 116, lid 1, punt 2, Zivilprozeßordnung (ZPO). 
(artikelen 81 en 82 EG-Verdrag; artikel 823, lid 2, en artikel 249 BGB; artikel 116, lid 1, punt 
2, ZPO) 
 
Oberlandesgericht Karlsruhe, 28.1.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Verzoek tot ontoelaatbaarverklaring; bovendien geen schadevergoeding voor de andere zijde 
van de markt in een vitaminekartel, wegens geen schade (vergelijking hypothetische en 
daadwerkelijke winstmarge, geen vergelijking hypothetische en daadwerkelijke koopprijs).  
(artikel 33 GWB; artikel 81 EG-Verdrag; artikel 823, lid 2, BGB) 
 
Bundesgerichtshof, 10.2.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Een ambtelijke onderzoekprocedure voor het goedkeuren van tarieven (voor 
telecomverbindingen) sluit niet de mogelijkheid uit dat een onderneming daadwerkelijk een 
tarief voorlegt waarmee zij haar marktmacht misbruikt, en hiervoor toestemming krijgt, 
aangezien het misbruik niet door de onderzoekprocedure wordt gedekt (obiter dictum). 
(artikel 82 EG-Verdrag; artikelen 24, 25, 35 en 39 Telekommunikationsgesetz (TKG)) 
 
Oberlandesgericht München, 26.2.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Geldigheid opzegging dealerovereenkomst met eiser door verweerder op 30 september 2003 
wegens vankrachtwording van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening 
motorvoertuigendistributie (Verordening (EG) nr. 1400/2002) per 31 oktober 2003 en de 
daaruit resulterende noodzaak het distributienet van verweerder in Duitsland en Europa te 
herstructureren. (Toestemming tot verder beroep)  
(Verordening (EG) nr. 1400/2002; artikel 307 BGB) 
 
Oberlandesgericht München, 26.2.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Geldigheid opzegging dealerovereenkomst met eiser door verweerder op 30 september 2003 
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wegens vankrachtwording van de nieuwe groepsvrijstellingsverordening 
motorvoertuigendistributie (Verordening (EG) nr. 1400/2002) per 31 oktober 2003 en de 
daaruit resulterende noodzaak het distributienet van verweerder in Duitsland en Europa te 
herstructureren.  
(Verordening (EG) nr. 1400/2002)  
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 3.3.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Vordering wegens openbaarmaking aantal, formaat, gewicht en inhoud van voor Duitse 
geadresseerden bestemde zendingen die in 1997 door of namens de Nederlandse posterijen 
waren ingeleverd; met name geen afwijzing van deze vordering wegens misbruik van 
machtspositie door eiser. 
(artikel 25, 3, eerste en twee alinea, oude Wereldpostverdrag; artikelen 86, 90 en 59 EG-
Verdrag (oude versie); artikel 242 BGB) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 24.3.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Machtspositie mobiele exploitant op de markt voor afgifte gesprekken van vaste net op zijn 
mobiele net; geen misbruik omdat eiser verweerder belet had SIM-kaarten te gebruiken en 
mobiele radioverbindingen tot stand te brengen, aangezien eiser de SIM-kaarten gebruikt voor 
commerciële rerouting van gesprekken van het vaste net (gevaar voor netwerkintegriteit). 
(artikelen 19 en 20 GWB; artikel 82, lid 1, en lid 2, onder b) en c), EG-Verdrag; artikel 1 
UWG) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 24.3.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Geen nietigheid van overeenkomsten voor tankstations wegens mededingingsbeperkende 
langlopende exclusiviteitsclausule, voorzover artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag (= artikel 81, lid 
1, EG-Verdrag) en artikel 15 GWB (oude versie) (= artikel 14 GWB (nieuwe versie)) niet van 
toepassing zijn op overeenkomsten voor tankstations als agentuurovereenkomst. Eiser heeft 
niet het bestaan aangetoond van aanzienlijke marktsegmenterend effecten volgens de theorie 
der cumulatieve effecten; geen inbreuk op het schriftelijke vormvereiste van artikel 34 GWB 
(oude versie).  
(artikel 85 EEG-Verdrag; artikelen 15 en 34 GWB (oude versie); artikelen 125 en 138 BGB) 
 
Bundesgerichtshof, 30.3.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Wanneer een dealer van nieuwe motorvoertuigen die niet is aangesloten bij het selectieve-
distributiesysteem van een producent, op grond van de weigering van buitenlandse erkende 
dealers geen nieuwe voertuigen buiten het systeem om kan leveren, heeft hij recht op een 
schadevergoeding wegens winstderving op grond van artikel 823, lid 2, BGB, gelezen in 
samenhang met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag, indien op het bewuste tijdstip het effect 
van de ontheffing van artikel 81, lid 1, EG-Verdrag het verbod voor erkende dealers om 
dealers van buiten het systeem nieuwe voertuigen te leveren niet onder de toepassing van 
artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1475/95 viel.  
 
Eenzijdige "zwarte gedragingen" van de producent zoals aanhoudende oproepen tot 
prijsdiscipline resulteren, overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1475/95, 
alleen in de intrekking van de groepsvrijstelling voor de periode waarin de kwestieuze 
gedraging erkende dealers kon beïnvloeden en enkel voor de distributieovereenkomsten die 
voor het gebied gelden waarin de concurrentie door de verboden gedragingen werd verstoord. 
Zogenaamde "zwarte gedragingen" kunnen buitenlandse erkende dealers, overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, punten 6 tot 12, van Verordening (EG) nr. 1475/95, niet automatisch worden 
toegerekend.  
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(artikel 81 EG-Verdrag; artikel 6, lid 1, Verordening (EG) nr. 1475/95) 
 
Landgericht Dortmund, 10.4.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Schadevordering van eiser voor betaling buitensporige prijzen voor vitaminen doordat 
verweerder van een vitaminekartel deel uitmaakte. 
(artikel 81 EG-Verdrag; artikelen 1 en 33 GWB; artikel 823, lid 2, BGB) 
 
Landgericht Kiel, 16.4.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Geldigheid in mededingingsrecht van een contractuele bepaling die verbiedt dat SIM-kaarten 
worden gebruikt bij transmissiesystemen om verbindingen van één derde partij bij een andere 
derde partij in te brengen. 
(artikelen 19 en 20 GWB; artikel 82, lid 1, en lid 2, onder b) en c), EG-Verdrag; artikel 1 
UWG) 
 
Landgericht Dortmund, 16.4.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Na uitspraak over hoofdgeding blijft de vraag van de kosten: een niet-concurrentiebeding 
tussen partners uit een partnerschapsovereenkomst kan, uit oogpunt van het 
mededingingsrecht, niet worden aangevochten twee jaar na het terugtreden van een van de 
partners. 
(artikel 1 UWG; artikel 1 GWB; artikel 81 EG-Verdrag) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 21.4.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Geen vordering wegens precontractuele aansprakelijkheid ten aanzien van een 
franchiseovereenkomst ("Pizza Hut"), aangezien door daadwerkelijke rechtskeuze het recht 
van de Staat Kansas (VSA) van toepassing is op alle claims van eiser; geen nietigheid op 
grond van artikelen 15 en 18 GWB (oude versie). Geen schadevergoeding wegens inbreuk op 
FTC Franchise Regulations.  
(artikelen 11, 27, 29, 31 en 34, Einführungsgesetz zum BGB; artikelen 15, 18, 34 en 98 GWB 
(oude versie); artikel 85 EEG-Verdrag; artikel 3 Verordening (EEG) nr. 4087/88) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 21.4.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Geen nietigheid van de franchiseovereenkomst ("Pizza Hut") wegens inbreuk op Duitse of 
Europese mededingingsrecht; geen vordering omdat de rechtskeuze geldig is en het recht van 
Engeland/Wales op alle aangevoerde claims van toepassing is. 
(artikelen 11, 27, 29, 31 en 34, Einführungsgesetz zum BGB; artikelen 15, 18, 34 en 98 GWB 
(oude versie); artikel 85 EEG-Verdrag; artikel 3 Verordening (EEG) nr. 4087/88) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 21.4.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Geen nietigheid van de franchiseovereenkomst ("Pizza Hut"), omdat het recht van de Staat 
Kansas (VSA) van toepassing is op alle aangevoerde claims van eiser. Geen 
schadevergoeding wegens inbreuk op FTC Franchise Regulations.  
(artikelen 11, 27, 29, 31 en 34, Einführungsgesetz zum BGB; artikelen 15, 18, 34 en 98 GWB 
(oude versie); artikel 85 EEG-Verdrag; artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4087/88) 
 
Oberlandesgericht München, 22.4.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Geen vordering wegens deblokkeren bepaalde SIM-kaarten en vernietiging van de weigering 
mobiele verbindingen tot stand te brengen, omdat het gebruik van de overgedragen SIM-
kaarten in GSM-converters contractueel verboden is. 
(artikelen 19, 20 en 33 GWB; artikel 82, lid 2, onder b) en c), EG-Verdrag; artikel 1 UWG) 
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Landgericht Düsseldorf, 28.4.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Vordering van verweerder wegens betaling telefoontarieven voor terbeschikkingstelling SIM-
kaarten en gebruik van zijn mobiele net; geldigheid buitengewone opzegging contracten voor 
mobiele telefonie door eiser, omdat verweerder, tegen de afspraken in, SIM-kaarten in 
verbinding met GSM-gateways gebruikt om externe gesprekken op het mobiele net van eiser 
te voeren; geen nietigheid van de desbetreffende contractuele gebruiksbeperking. 
(artikelen 19 en 20 GWB; artikel 82, lid 1, en lid 2, onder b) en c), EG-Verdrag; artikel 1 
UWG) 
 
Landgericht Ingolstadt, 11.5.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Opzegging dealerovereenkomst na goedkeuring Verordening (EG) nr. 1400/2002 is geldig 
wanneer de overeenkomst in dat verband een bepaling bevat (ook: artikel 81, lid 1, EG-
Verdrag; Verordening (EG) nr. 1400/2002). 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 23.6.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Verbod Budweiser Budvar-bier aan te bieden voor onafhankelijke verkoop in een bepaald 
gebied aan klanten van eiser of reclame daarvoor te voeren, op basis van een exclusief 
distributierecht, totdat er een definitief besluit is over de importovereenkomst tussen de 
partijen; geen merkbaar effect op handel tussen lidstaten. 
(artikelen 1 en 3 UWG; artikel 81, lid 1, EG-Verdrag) 
 
Bundesgerichtshof, 13.7.2004, KZR 10/03, P-66/00 
Betreffende de geldigheid van standaardclausules in een dealerovereenkomst 
motorvoertuigendistributie (multibranding, minimumafzet, garanties, opzeggingstermijnen, 
opzegging overeenkomst). 
(artikel 307 BGB; artikel 81 EG-Verdrag; Verordening (EG) nr. 1475/95; Verordening (EG) 
nr. 1400/2002) 
 
Oberlandesgericht Stuttgart, 22.7.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Verplichting voor verweerder schadevergoeding te betalen aan eiser wegens verliezen door 
laattijdig sluiten van een vernieuwde werkplaatsovereenkomst na de invoering van het 
distributiesysteem dat rekening houdt met de nieuwe EG-groepsvrijstellingsverordening 
motorvoertuigendistributie; ongelijke behandeling eiser tegenover andere werkplaatsen 
waarvan de contractuele relaties werden voortgezet. 
(artikel 33 en artikel 20, leden 1 en 2, GWB; Verordening (EG) nr. 1475/95; artikel 81 EG-
Verdrag) 
 
Landgericht Stuttgart, 3.8.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Geen vordering tot schadevergoeding wegens inbreuk op de exclusieve distributierechten van 
eiser door het aanstellen van een tweede erkende dealer, aangezien na het aflopen van 
Verordening (EG) nr. 1475/95 de overeenkomst met gebiedsbescherming niet meer van het 
verbod van artikel 81, lid 1, EG-Verdrag was vrijgesteld. Vraag van de nietigheid van de 
exclusiviteitsclausule door de inwerkingtreding van de nieuwe EG-
groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigendistributie. 
(artikel 81 EG-Verdrag; Verordening (EG) nr. 1400/2002; Verordening (EG) nr. 1475/95) 
 
Landgericht Frankfurt am Main, 20.8.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Eiser heeft geen recht op sluiting servicecontract met verweerder, zelfs indien eiser aan de 
selectieve-distributiecriteria voldoet, omdat verweerder het autodealercontract zonder 
opzeggingstermijn mocht opzeggen en de handels- en reparatieactiviteiten van eiser, uit 
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commercieel oogpunt, een operationele entiteit vormen. 
(artikel 823, lid 2, en artikel 249 BGB; artikel 81 EG-Verdrag; Verordening (EG) nr. 
1400/2002; artikel 20 en artikel 33, eerste alinea, GWB) 
 
Landgericht München I, 7.9.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Geen retentierecht voor verweerder wegens geldelijke vordering voor niet-activering SIM-
kaarten. 
(artikelen 19 en 20 GWB; artikel 82 EG-Verdrag; artikel 1 UWG) 
 
Landgericht München I, 13.9.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Geen retentierecht voor verweerder wegens geldelijke vordering voor niet-activering SIM-
kaarten. 
(artikelen 19 en 20 GWB; artikel 82 EG-Verdrag; artikel 1 UWG) 
 
Landgericht Potsdam, 23.9.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Verplichting voor verweerder in de tegenvordering om gebruikte banden via de eiser in de 
tegenvordering te verwerken voorzover bepaald in het operationele gedeelte, en betalingen uit 
te voeren en informatie te verstrekken aan de eiser in de tegenvordering voorzover bepaald in 
het operationele gedeelte; geen inbreuk op artikel 81, lid 1, EG-Verdrag door het contract 
waarop de claims zijn gebaseerd, aangezien in ieder geval geen merkbare beperking van de 
mededinging. 
(artikel 81, leden 1 en 2, EG-Verdrag; artikel 138 BGB; artikel 134 BGB, gelezen in 
samenhang met artikel 266 Strafgesetzbuch (StGB)) 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Vordering om verweerder te dwingen zijn totale bierbehoefte van eiser af te nemen; vordering 
wegens openbaarmaking informatie over elders afgenomen bier; artikel 81 EG-Verdrag niet 
van toepassing op de bierleveringsovereenkomst, wegens ontbreken merkbare beperking van 
de mededinging. 
(artikel 81, lid 1, EG-Verdrag; artikel 138, lid 1, BGB) 
 
Landgericht Leipzig, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Besluit over de kosten na treffen van een schikking: vordering van eiser tot stopzetting van de 
inbreuk van zijn omvattende selectieve-distributiesysteem door de onrechtmatige aankoop van 
nieuwe motorvoertuigen met het oog op wederverkoop door verweerder. 
(artikel 81 EG-Verdrag; Verordening (EG) nr. 1400/2002; artikelen 19 en 20 GWB) 
 
Landgericht München I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Geen retentierecht voor verweerder wegens geldelijke vordering voor niet-activering SIM-
kaarten. 
(artikelen 19 en 20 GWB; artikel 82 EG-Verdrag; artikel 3 UWG; artikel 33 TKG) 
 
Landgericht Keulen, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Geen vordering wegens activering SIM-kaarten door verweerder; blokkering toegestaan 
omdat eiser de SIM-kaarten, in strijd met het contract, in verbinding met een GSM-gateway 
gebruikt om andere ondernemingen in staat te stellen gesprekken op het mobiele net van eiser 
af te geven; geen vordering wegens gebruik van de SIM-kaarten voor commerciële 
telecomdiensten. 
(artikelen 19 en 20 BGB; artikel 82 EG-Verdrag; artikel 1 UWG) 
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Landgericht Keulen, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Geen vordering wegens activering SIM-kaarten door verweerder; blokkering toegestaan 
omdat eiser de SIM-kaarten, in strijd met het contract, in verbinding met een GSM-gateway 
gebruikt om andere ondernemingen in staat te stellen gesprekken op het mobiele net van eiser 
af te geven; geen vordering wegens gebruik van de SIM-kaarten voor commerciële 
telecomdiensten. 
(artikelen 19 en 20 BGB; artikel 82 EG-Verdrag; artikel 1 UWG) 
 

Spanje 
De kwesties die in de gerechtelijke procedures tussen oliemaatschappijen en tankstations aan 
bod kwamen, waren alle gelijklopend, en gingen vooral over de vraag van de mogelijke 
nietigheid van de leveringsovereenkomsten, die de rechters aanmerkten hetzij als 
concessieovereenkomsten (echte agentuurovereenkomsten) hetzij als 
wederverkoopsovereenkomsten (oneigenlijke agentuurovereenkomsten) die met artikel 81, 
lid 1, van het EG-Verdrag (algemeen verbod) verenigbaar kunnen zijn, omdat zij in 
aanmerking kunnen komen voor de ontheffing op dit verbod zoals dat in 
groepsvrijstellingsverordeningen Verordening (EEG) nr. 1984/1983 van 22 juni 1983 en 
Verordening (EG) nr. 2790/1999 van 22 december 1999 is vastgesteld; beide verordeningen 
zien op de toepassing van het huidige artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag op bepaalde 
groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen. 
 
In vier van deze procedures ging het om een beroep dat was ingesteld tegen vonnissen van 
lagere rechtbanken. De zaak van Automoción y Servicios La Safor SL tegen Compañía 
Logística de Hidrocarburos SA is een vordering bij rechtbank van eerste aanleg nr. 44 te 
Madrid, waarin eiser zijn voornemen aangaf in beroep te gaan tegen het vonnis dat tegen hem 
was gewezen. 
 
Vonnis rechtbank van eerste aanleg nr. 44 te Madrid van 10 juni 2004 in gewone procedure 
nr. 965/2002, Automoción y Servicios La Safor SL / Compañía Logística de Hidrocarburos 
SA 
Automoción y Servicios La Safor SL diende klacht in tegen Compañía Logística de 
Hidrocarburos SA, met het verzoek te worden beschouwd als wederverkoper in strikte zin. De 
rechter wees dit verzoek af, omdat hij van oordeel was dat het contract een 
concessieovereenkomst is, een echte agentuurovereenkomst dus. 
 
Arresten van afdeling 18 van het Tribunal Superior de Justicia te Madrid, zaak nr. 358/2004 
van 7 juni 2004, Melón SA / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, en zaak nr. 
423/2004 van 23 juni 2004, Melón SA en Estación de Servicio Ahigal SL / Repsol Comercial 
de Productos Petrolíferos SA, betreffende beroepszaken nr. 220/2003 en 486/2003. 
Dit beroep maakt deel uit van gewone procedures nrs. 895/2001 en 556/2001, die door eiser 
voor de Madrileense rechtbanken van eerste aanleg nrs. 8 en 15 waren ingespannen. De lagere 
rechter wees de vordering van Melón SA af, dat in beide zaken beroep instelde tegen de 
inhoud van de vonnissen. Het Tribunal wees het beroep in beide zaken af, omdat het van 
oordeel was dat de overeenkomsten "concessieovereenkomsten" waren, echte 
agentuurovereenkomsten dus. In beide zaken werd Melón SA in de kosten veroordeeld. 
 
Arrest van afdeling 18 van het Tribunal Superior de Justicia te Madrid, zaak nr. 94/2004 van 
2 juni 2004, Caminas SA / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA 
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Dit arrest betreft het door Repsol in zaak nr. 218/2003 ingestelde beroep tegen procedure voor 
geringe vorderingen nr. 53/2001 die Caminas SA tegen Repsol had aangespannen bij de 
rechtbank van eerste aanleg nr. 20 te Madrid. Het oorspronkelijke vonnis van 25 oktober 2002 
erkende de vordering van Caminas SA, waarbij de betrokken contracten van rechtswege nietig 
waren verklaard en Repsol in de kosten was veroordeeld. In beroep werd het standpunt van 
Repsol bevestigd en werd de contracten als geldig aangemerkt omdat het 
"concessieovereenkomsten" waren. 
 
Arrest van afdeling 1 van het Tribunal Superior de Justicia te Girona, zaak nr. 188/2004 van 
10 juni 2004, Clau SA / CEPSA, Estaciones de Servicio, SA 
Dit arrest betreft beroep nr. 48/2004 dat de beide partijen hadden ingesteld tegen procedure 
nr. 266/2002 voor de rechtbank van eerste aanleg nr. 1 te Girona, een zaak die door Clau SA 
tegen CEPSA, Estaciones de Servicio, SA was ingespannen. De eerste uitspraak was in het 
voordeel van CEPSA. Beide ondernemingen stelden beroep in, maar het beroep van CEPSA 
werd op procedurele gronden afgewezen. Het beroep van Clau SA was gegrond, omdat het 
contract een "wederverkoopsovereenkomst" was. Deze oneigenlijke agentuurovereenkomsten 
waren in deze zaak ongeldig omdat zij niet onder de groepsvrijstellingen van artikel 81, lid 1, 
van het EG-Verdrag vielen. De drie contracten, die het opstarten van een tankstation en de 
exclusieve verkoop van CEPSA's producten betroffen, werden daarom nietig verklaard omdat 
zij strijdig waren met een rechtsvoorschrift of -verbod en de prijs niet was bepaald, hetgeen 
betekende dat er geen contract bestond. De rechter gelastte de partijen elkaar voor de diensten 
die zij onderling hadden geleverd, te vergoeden op grond van artikel 1303 van het Burgerlijk 
Wetboek, na aftrek van de volledige, reeds afgeschreven bedragen. De rechter veroordeelde 
de verweerder in de kosten. 
 
Arrest van afdeling 1 van het Hooggerechtshof (Afdeling Burgerlijke Zaken), zaak nr. 
1235/2004 van 23 december 2004, L'Andana SA en Estación de Servicio L'Andana SL/ Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos SA 
Dit arrest doet uitspraak over het beroep dat L'Andana SA en Estación de Servicio L'Andana 
SL hadden ingesteld in het kader van de procedure die beide ondernemingen tegen Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos SA hadden ingesteld. 
In hun oorspronkelijke vordering voor de lagere rechtbank te Valencia hadden eisers de 
nietigverklaring geëist van de overeenkomsten inzake de exploitatie van tankstations, de 
handelshuur en exclusieve levering zoals die voor een periode van 25 jaar waren gesloten. 
Volgens eisers was, overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 
1984/83 van de Commissie van 22 juni 1983, inbreuk gemaakt op artikel 81, lid 1, van het 
EG-Verdrag (ex-artikel 85, lid 1), en was bijgevolg het verbod van artikel 81, lid 2, van 
toepassing. Zij voerden ook aan dat inbreuk was gemaakt op de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (zaak C-234/89, Stergios Delimitis / 
Henninguer Bräu AG, betreffende de uitlegging van die verordening). 
Eisers waren van oordeel dat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1984/1983, de looptijd 
van overeenkomsten als die waarop de procedure zag, tot tien jaar is beperkt. Het 
Hooggerechtshof heeft het beroep afgewezen omdat de beperking in de tijd die in artikel 12, 
lid 1, onder c), van Verordening (EEG) nr. 1984/83 wordt opgelegd, niet werd geschonden 
aangezien artikel 12, lid 2, van de verordening een absolute uitzondering op deze beperking 
bevat. Om diezelfde redenen was het Hooggerechtshof van oordeel dat ook geen inbreuk was 
gemaakt op de aangevoerde EG-jurisprudentie. 
 

Frankrijk 
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Arrest van het Hof van beroep te Orléans van 15 juli 2004 betreffende een beroep ingesteld 
door Toyota France tegen voorlopige maatregelen bevolen door de President van de 
Rechtbank van Koophandel op 5 maart 2004, waarbij de onderneming gelast werd, op straffe 
van geldboete, haar contractuele betrekkingen met Automobile Diffusion 45 voort te zetten 
Het geschil betrof een weigering om, in het kader van de nieuwe verordening 
motorvoertuigendistributie (Verordening (EG) nr. 1400/2002), als distributeur te erkennen een 
dealer van wie het contract was afgelopen na de opzegging ervan onder de vorige verordening 
(Verordening (EG) nr. 1475/95). Het Hof van Beroep te Orléans oordeelde in kortgeding dat 
het een ernstig geschil betrof, omdat het resulteerde uit de onmogelijkheid voor de dealer om 
aan de kwalitatieve selectiecriteria te voldoen. De uitsluiting van de dealer was dus 
onrechtmatig, aangezien de afwijzing van zijn verzoek niet op objectieve of rechtmatige 
criteria was gebaseerd. Daarom kon het om een discriminerend besluit gaan dat met de 
doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1400/2002 in strijd was. Het Hof van Beroep 
bevestigde deze voorlopige maatregel en gelastte de automobielproducent motorvoertuigen 
aan de distributeur te blijven leveren, in afwachting van het oordeel ten gronde, dat voor 2005 
werd verwacht. 
 
Arrest van het Hof van Beroep te Parijs van 21 september 2004 over een beroep van Syndicat 
des professionnels européens de l’automobile (SPEA) tegen besluit nr. 03-D-67 van de 
Conseil de la Concurrence van 23 december 2003 om niet op te treden (Peugeot)  
De sanctie voor een overtreding door de Conseil van zijn verplichting om in een zaak binnen 
een redelijke termijn uitspraak te doen, is niet de nietigverklaring van de procedure, maar wel 
de vergoeding van de schade die eventueel door een dergelijke vertraging is geleden. 
 
Het besluit om de oorspronkelijke vordering bij de Conseil in drie afzonderlijke zaken op te 
splitsen, is geen besluit waartegen beroep kan worden ingesteld op grond van de artikelen L 
464-2 en L 464-8 van de Code de commerce. De redenen om de opsplitsing van deze zaak te 
betwisten, zijn dus onontvankelijk. Overeenkomstig het audi alteram partem-beginsel, kan in 
een procedure voor de Conseil de rapporteur, zodra de partijen in staat zijn te antwoorden, 
zijn beoordeling van de feiten in de zaak wijzigen. 
 
Het feit dat een van de partijen een mededeling van punten van bezwaar van de Commissie 
overlegt, is bedoeld om, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1/2003, de 
rechter informatie ter kennis te brengen die invloed op de lopende procedure kan hebben. Dit 
kan in iedere fase van de procedure plaatsvinden. Het gaat bijgevolg niet om bewijsmateriaal 
ter ondersteuning van het beroep. 
 
Betaling door een automobielproducent van commerciële steun aan zijn dealers is op zich niet 
onrechtmatig voorzover de voorwaarden waarop de steun wordt toegekend, niet kunnen 
worden aangevochten op grond van de uitzonderingen van de groepsvrijstellingsverordening 
(artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1475/95). Evenmin kunnen dergelijke praktijken, 
voorzover zij op geen enkele wijze discrimineren, worden aangevochten op grond van 
bepalingen die voorzien in de intrekking van een groepsvrijstelling. In deze zaak waren de 
praktijken niet alleen bestaanbaar met artikel 81, lid 3, maar bovendien bevorderden zij ook 
de concurrentie, hielden zij een dicht distributienetwerk en de kwaliteit van de dienstverlening 
in stand, en resulteerden zijn in aanzienlijke prijsdalingen van de door de eindgebruikers 
gebruikte producten. 
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Arrest van het Hof van Beroep te Parijs van 29 juni 2004 over een beroep van Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) tegen besluit nr. 03-D-66 van de Conseil de 
la Concurrence van 23 december 2003 (Renault) 
De sanctie voor een overtreding door de Conseil van zijn verplichting om in een zaak binnen 
een redelijke termijn uitspraak te doen, is niet de nietigverklaring van de procedure, maar de 
vergoeding van de schade die eventueel door een dergelijke vertraging is geleden. 
 
Het besluit om de oorspronkelijke vordering bij de Conseil in drie afzonderlijke zaken op te 
splitsen, is geen besluit waartegen beroep kan worden ingesteld op grond van de artikelen L 
464-2 en L 464-8 van de Code de commerce. De redenen om de opsplitsing van deze zaak te 
betwisten, zijn dus onontvankelijk. Overeenkomstig het audi alteram partem-beginsel, kan in 
een procedure voor de Conseil de rapporteur, zodra de partijen in staat zijn te antwoorden, 
zijn beoordeling van de feiten in de zaak wijzigen. 
 
Betaling door een automobielproducent van commerciële steun aan zijn dealers is op zich niet 
onrechtmatig voorzover de voorwaarden waarop de steun wordt toegekend, niet kunnen 
worden aangevochten op grond van de uitzonderingen van de groepsvrijstellingsverordening 
(artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1475/95). Evenmin kunnen dergelijke praktijken, 
voorzover zij op geen enkele wijze discrimineren, worden aangevochten op grond van 
bepalingen die voorzien in de intrekking van een groepsvrijstelling. In deze zaak waren de 
praktijken niet alleen bestaanbaar met artikel 81, lid 3, maar bovendien bevorderden zij ook 
de concurrentie, hielden zij een dicht distributienetwerk en de kwaliteit van de dienstverlening 
in stand, en resulteerden zijn in aanzienlijke prijsdalingen van de door de eindgebruikers 
gebruikte producten. De invoering van antikorting-plannen door Renault is geen vaststelling 
van vaste minimumprijzen - een door artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1475/95 verboden 
praktijk - omdat geen bewijs werd geleverd van een wilsovereenstemming tussen 
marktdeelnemers, hetgeen een kenmerk is van een overeenkomst in de zin van artikel 81. 

Nederland8 
Hoge Raad der Nederlanden, 7 mei 2004, zaak nr. 37.375 , gewezen op het beroep in cassatie 
van X-5 tegen de uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 1 juni 2001 (cassatie) 
Inzet van deze procedure is de Verordening zeehavengeld 1990 van het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam. Natuurlijke personen en rechtspersonen wier schepen de haven 
gebruiken, moeten zeehavengelden voldoen. Het tarief voor lossende olietankers is echter 
ongeveer drie keer zo hoog als dat voor (lossende of ladende) containerschepen. X-5 heeft om 
teruggaaf verzocht van de (te veel) betaalde zeehavengelden, op grond van het feit dat deze 
verordening niet bindend was, omdat zij strijdig was met artikel 82 van het EG-Verdrag. 
 
Het Gerechtshof 's-Gravenhage oordeelde dat 1) bewuste verordening de handel tussen 
lidstaten niet ongunstig beïnvloedde en 2) dat zij niet met artikel 82 van het EG-Verdrag in 
strijd was. X-5 heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij de Hoge Raad. 
 
De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhage nietig verklaard omdat 
het Gerechtshof geen motivering heeft gegeven voor punten 1 en 2. De Hoge Raad heeft de 
zaak verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam. In zijn conclusie haalt de Procureur-
generaal bij de Hoge Raad punten 29 tot 45 aan van het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen van 17 juli 1997 in zaak C-242/95, GT-Link (Jurispr. HvJ EG 
                                                 
8  Dit overzicht gaat niet over de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam of het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (CBb) in (administratieve) procedures over besluiten van de Directeur-generaal van de 
NMa. Vóór 1.5.2004 werd het EU-mededingingsrecht niet autonoom in deze procedures toegepast. 
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1997, blz. I-4449). Op grond daarvan concludeert de Procureur-generaal dat het Gerechtshof 
blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting nu het kennelijk van doorslaggevend belang heeft 
geacht dat "de onderhavige wijze van heffing van zeehavengelden het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig heeft beïnvloed". Het arrest-GT-Link maakt duidelijk dat het er alleen 
om gaat of het (beweerde) misbruik van de betrokken openbare onderneming het 
handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Zonder nadere motivering, is 
immers niet duidelijk waarom de feiten en omstandigheden de gevolgtrekking rechtvaardigen 
dat van misbruik als bedoeld in artikel 82, onder c), van het EG-Verdrag geen sprake is. "De 
enkele omstandigheid dat verschillende typen schepen verschillend gebruik maken van de 
haven en verschillend profijt hebben van de daar geboden voorzieningen, zonder enige 
indicatie van de omvang van die verschillen en de verhouding daarvan tot de verschillen in de 
door de gemeente gehanteerde tarieven, kan dit oordeel niet dragen, in het bijzonder niet nu 
het Hof daarbij uitdrukkelijk in het midden heeft gelaten of olietankers en containerschepen in 
deze als gelijk kunnen worden aangemerkt." 
 
Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 19 mei 2004, zaak nr. 111855 / KG ZA 04-217, 
Van der Sluijs Retail BV / Autobedrijf X vof e.a. (kortgeding) 
X exploiteert een tankstation te Arnhem. Op 14 augustus 1998 heeft hij met Total 
Nederland NV (Total) voor een periode van acht jaar een overeenkomst aangegaan over de 
bevoorrading van zijn tankstation (de koopovereenkomst). Bij aangetekende brief van 12 mei 
2003 heeft X de koopovereenkomst met Total conform de Europese regels beëindigd. TOTAL 
liet weten hiermee niet akkoord te gaan en droeg, uit hoofde van haar Algemene 
Leveringsvoorwaarden, de overeenkomst over aan Van der Sluijs Groep. X weigerde evenwel 
de bevoorrading van zijn tankstation door Van der Sluijs Groep. 
 
De voorzieningenrechter te Arnhem overwoog allereerst dat, aangezien onvoldoende zicht 
kon worden verkregen op de beïnvloeding van de koopovereenkomst op de handel tussen de 
lidstaten, waardoor niet uit te sluiten valt dat die beïnvloeding er is, de koopovereenkomst ook 
aan Europese mededingingsregelgeving moest worden getoetst. De voorzienigenrechter 
oordeelde dat de koopovereenkomst niet onder de toepassing van Verordening (EG) nr. 
2790/1999 (groepsvrijstelling verticale overeenkomsten) valt. Had Van der Sluijs weliswaar 
een marktaandeel van minder dan 30%, toch had de koopovereenkomst een tijdsduur van 
meer dan vijf jaar, zelfs na toepassing van artikel 12, lid 2, van de 
groepsvrijstellingsverordening. Wat de de-minimisbekendmaking van de Commissie betreft, 
oordeelde de voorzieningenrechter dat het marktaandeel van Van Der Sluijs zo'n 7% bedroeg. 
Aangezien de Commissie, volgens punt 9 van die bekendmaking, van mening is dat 
overeenkomsten de mededinging ook niet beperken indien de drempels de afgelopen twee jaar 
met niet meer dan 2% zijn overschreden, achtte de voorzieningenrechter een beroep op de 
bekendmaking op voorhand niet kansloos. Zijn voorlopige oordeel was dat de Europese 
mededingingsregelgeving niet de mogelijkheid biedt om de koopovereenkomst als beëindigd 
te beschouwen. 
 
Niettemin verklaarde de voorzieningenrechter de koopovereenkomst nietig na toetsing aan de 
Nederlandse mededingingswetgeving. Artikel 7 van de Mededingingswet geeft 
omzetdrempels aan de hand waarvan bepaald dient worden of de koopovereenkomst merkbaar 
de mededinging beperkt. Van der Sluijs' omzet overschrijdt de omzetdrempels van artikel 7 
van de Mededingingswet ruim. Omdat Van der Sluijs geen aanvraag tot ontheffing op grond 
van artikel 17 van de Mededingingwet heeft ingediend (hetgeen na 1 mei 2004 niet meer 
mogelijk is), bleef vooralsnog aannemelijk dat de koopovereenkomst nietig is overeenkomstig 
artikel 7 van de Mededingingswet. 
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Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 2004, zaak nr. KG/RK 2002-979 en 
2003-1617, Marketing Displays International Inc / VR Van Raalte Reclame BV (kortgeding) 
In een licentiecontract tussen Marketing Displays International (MDI) en Van Raalte Reclame 
BV (Van Raalte) kreeg Van Raalte een exclusieve licentie verleend in verband met aluminium 
wissellijsten. MDI heeft op de voet van de artikelen 1075 junctis de artikelen 985 tot 991 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en ingevolge het Verdrag van New York 
verzoeken ingediend om tenuitvoerlegging van drie Amerikaanse arbitrale vonnissen. Van 
Raalte heeft aangevoerd dat het exequaturverzoek diende te worden afgewezen, onder meer 
omdat de arbitrale vonnissen in strijd zijn met de openbare orde. Volgens haar was de 
exclusieve overeenkomst waarop de vonnissen zagen, in strijd met artikel 81, lid 1, van het 
EG-Verdrag. De overeenkomst zou a) niet onder de Bagatelbekendmaking van de Europese 
Commissie en b) niet onder de groepsvrijstellingsverordening Verordening (EG) nr. 240/96 
vallen. 
 
Van Raalte beriep zich op artikel 3, leden 4 en 6, van Verordening (EG) nr. 240/96 
(groepsvrijstelling technologieoverdracht). Het beroep op artikel 3, lid 4, faalde. Volgens de 
voorzieningenrechter had de bewuste clausule in het contract niet het oogmerk de 
klantenkring te verdelen. Die clausule zag veeleer op de kwaliteit van de distributeurs. 
Vervolgens oordeelde de voorzieningenrechter dat de overeenkomst (als geheel) door de 
toepasselijkheid van artikel 3, lid 6, buiten de groepsvrijstelling valt. Het moeten afstaan van 
de rechten op verbeteringen is een beperking van de mededinging. 
 
Ten slotte betoogde Van Raalte dat de overeenkomst een aantal marktverdelingsafspraken 
behelst zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging op basis van intellectuele-
eigendomsrechten tegenover staat. De rechter oordeelde Van Raalte's betoog onvoldoende 
door MDI weersproken en verklaarde dat de overeenkomst met artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag in strijd was. De voorzieningenrechter weigerde dan ook het door MDI gevraagde 
verlof tot tenuitvoerlegging. 
 
Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, 28 september 2004, zaak nr. 103753 / KG ZA 04-
347, eiser / Daewoo Motor Benelux BV (kortgeding) 
Daewoo heeft gekozen voor het in Verordening (EG) nr. 1400/2002 genoemde systeem van 
kwalitatieve, selectieve distributie. Dat systeem geeft Daewoo de bevoegdheid haar 
Nederlandse distributeurs te selecteren volgens haar eigen criteria. Volgens eiser houdt dat 
echter ook de verplichting in om alle herstellers als Erkend Reparateur voor Daewoo te 
erkennen die voldoen aan de standaarden van Daewoo. 
 
In dit kortgeding stond de vraag centraal of er een verplichting voor Daewoo bestaat om met 
eiser een Erkend Reparateur-contract te sluiten. Niet in geschil was dat Daewoo haar 
distributieovereenkomsten heeft geplaatst onder de werking van Verordening (EG) nr. 
1400/2002 en daarbij heeft gekozen voor het systeem van selectieve distributie. Daewoo heeft 
echter gesteld dat zulks niet leidt tot een plicht tot het aangaan van een Erkend Reparateur-
contract als een reparateur aan de standaarden van Daewoo voldoet. Of er een overeenkomst 
tot stand komt, hangt volgens Daewoo af van de vraag of is voldaan aan de bepalingen van 
het (in casu Nederlandse) contractenrecht. De voorzieningenrechter overwoog dat 
Verordening (EG) nr. 1400/2002 de leverancier geen beperkingen kan opleggen inzake het 
aantal erkende reparateurs die voldoen aan de kwalitatieve criteria die door de leverancier, 
worden vastgesteld. Evenmin kan worden bepaald waar de erkende reparateurs zich moeten 
vestigen. Zelfs indien een leverancier die onder de werking van Verordening (EG) nr. 
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1400/2002 heeft gekozen voor het systeem van selectieve distributie, niet voldoet aan de 
voorwaarden van die groepsvrijstelling met betrekking tot de erkende reparateur, kan dit naar 
het oordeel van de voorzieningenrechter er niet toe leiden dat hij op grond van die 
verordening door de rechter kan worden verplicht om een overeenkomst aan te gaan met een 
de reparateur die aan alle aftersales standaarden van de leverancier voldoet. Aan de door eiser 
aangehaalde tekst van Verordening (EG) nr. 1400/2002, noch aan enige andere bepaling uit 
die verordening valt volgens de voorzieningenrechter een dergelijke contracteerplicht te 
ontlenen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan schending door een leverancier, 
die onder de werking van Verordening 1400/2002 heeft gekozen voor het systeem van 
selectieve distributie, van zijn verplichtingen uit die groepsvrijstelling met betrekking tot het 
selecteren van zijn reparateurs, er alleen toe leiden dat de groepsvrijstelling voor die 
leverancier niet van toepassing is, met alle gevolgen van dien. Echter, ook het niet van 
toepassing zijn van de groepsvrijstelling kan niet leiden tot een contracteerplicht van de 
leverancier met de reparateur die aan alle standaarden van de leverancier voldoet. 
 
Hoge Raad, 3 december 2004, zaak nr. C03/213HR, eiseres / Coöperatieve Bloemenveiling 
Floraholland UA, rechtsopvolgster van Coöperatie Bloemenveiling Holland BA (cassatie) 
Coöperatie Bloemenveiling Holland BA (BVH) exploiteert een veilingbedrijf. Voordat 
aangevoerde bloemen kunnen worden geveild, moeten zij worden "verwerkt" (veilingklaar 
gemaakt). Sinds 1990 heeft eiseres gedurende meerdere veilingseizoenen in opdracht van 
BVH anjers uit Spanje verwerkt. In 1998 merkte eiseres dat BVH derden opdracht had 
gegeven anjers uit Spanje te verwerken, in strijd met de overeenkomst. Zij eiste daarom een 
schadevergoeding van BVH.  
 
De kern van het geschil is de vraag hoe de overeenkomst moet worden uitgelegd: als exclusief 
recht om alle op de veiling aangeboden anjers te verwerken (zoals eiseres betoogt)? of als een 
exclusief recht om alle aan de veiling ter verwerking aangeboden anjers te verwerken (zoals 
BVH betoogt)?. Het Gerechtshof 's-Gravenhage heeft, in afwijking van de rechtbank 's-
Gravenhage, in beginsel ingestemd met de argumentatie van eiseres. Het Gerechtshof 's-
Gravenhage concludeerde dat een dergelijke uitlegging van de overeenkomst strijdig zou zijn 
met artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 81 van het EG-Verdrag en dat zulks 
resulteert in (partiële) nietigheid. 
 
De Hoge Raad oordeelde dat het Gerechtshof had behoren aan te geven of naar zijn oordeel 
de overeenkomsten reeds naar hun strekking dan wel in hun gevolgen de mededinging 
schaden en waarom het een dan wel het ander zich zou voordoen: tot 
mededingingsbeperkende gevolgen kan immers slechts worden geconcludeerd op grond van 
een uitvoerig feitelijk onderzoek in de vorm van een marktanalyse, waarvan uit het bestreden 
arrest niet blijkt. Ook aan de door artikel 81 van het EG-Verdrag bedoelde mogelijkheid van 
ongunstige beïnvloeding van de handel tussen lidstaten, aan het merkbaarheidsvereiste en aan 
de mogelijkheid dat sprake is van een bagatel in de zin van artikel 7 van de Mededingingswet, 
heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage niet kenbaar aandacht besteed. De Hoge Raad 
vernietigde dan ook het arrest van het Gerechtshof 's-Gravenhage en verwees het geding naar 
het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing. 
 
Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 december 2004, zaken nrs. 03/1647, 04/87 en 04/1033, 
Dekker Breeding BV / Sunfield Holland BV (rolnummer 03/1647) en Sunfield Holland BV / 
Dekker Breeding BV (rolnummers 04/87 en 04/1033) (Hoger beroep kort geding) 
Dekker is een bedrijf dat zich toelegt op de veredeling van chrysantenrassen. Sunfield maakt 
haar bedrijf van de vermeerdering van chrysantenrassen ten behoeve van de verkoop van 
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teeltmateriaal (stekken) aan telers. Een zusterbedrijf van Dekker (Dekker Chrysanten BV) 
maakt eveneens haar bedrijf van de vermeerdering van chrysantenrassen, terwijl een 
gezamenlijke onderneming van Sunfield Holland BV en Van Zanten Cuttings BV 
(Chrysanthemum Breeders Association NV) zich ook toelegt op de veredeling van 
chrysantenrassen. 
 
Sinds 1991 hebben Dekker en Sunfield een licentieovereenkomst gesloten, die ook een 
beperking op de verkoop en productie van Sunfield bevat. Dekker heeft de 
licentieovereenkomst met Sunfield opgezegd met ingang van 1 januari 2004. Sunfield heeft in 
de eerste procedure bij de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage onder meer gevorderd, aan 
Dekker te gebieden de opzegging in te trekken en de licentieovereenkomst naar letter en geest 
stipt na te komen. Het verdere beroep van Dekker is gericht tegen het oordeel van de 
voorzieningenrechter dat de opzegging door Dekker misbruik van recht oplevert en dat 
Dekker de licentieovereenkomst met Sunfield stipt dient na te komen, zonder de beperkingen 
ten aanzien van de identiteit van de telers en van de hoeveelheid teeltmateriaal dat Sunfield 
mag leveren. 
 
Het Gerechtshof ging allereerst in op de vraag of, in het licht van het mededingingsrecht, de 
in de licentieovereenkomst voorziene beperkingen ten aanzien van de identiteit van de 
afnemers van Sunfield en van de hoeveelheden door haar te produceren plantmateriaal al dan 
niet rechtsgeldig waren. Volgens het Gerechtshof valt de licentieovereenkomst niet onder de 
groepsvrijstelling van Verordening (EG) nr. 240/1996 (technologieoverdracht). In artikel 3, 
aanhef en onder 4 en 5, is immers bepaald dat de groepsvrijstelling niet van toepassing is voor 
verkoop- en productiebeperkingen, zoals vervat in de bewuste clausule. In het stelsel van 
Verordening (EG) nr. 772/2004 (die per 1 mei 2004 Verordening (EG) nr. 240/1996 verving) 
is een productiebeperking die aan een licentienemer wordt opgelegd in een niet-wederkerige 
overeenkomst, in beginsel niet verboden. Volgens het Gerechtshof overschreed het 
gezamenlijke marktaandeel van de partijen de drempel zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 
772/2004 niet. 
 
Het Gerechtshof oordeelde dat Dekker gerechtigd was de licentieovereenkomst per 1 januari 
2004 te beëindigen. Uit zijn beoordeling vloeit ook voort dat Dekker, bij gebreke van een 
individuele ontheffing, op grond van artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag c.q. artikel 6, lid 1, 
van de Mededingingwet in haar licentiesysteem geen beperkingen mocht en mag stellen ten 
aanzien van de identiteit van de afnemers van Sunfield, en, tot 1 mei 2004, evenmin ten 
aanzien van de hoeveelheid te produceren plantmateriaal. 
 

Zweden 
Het Zweedse Hooggerechtshof heeft in zijn arrest van 23 december 2004 in zaak nr. T 
2280-02 het verzoek van eiser om een prejudicieel advies aan het Europees Hof van Justitie 
verworpen en heeft de uitspraak van het Hof van beroep bevestigd wat betreft het gedeelte 
waarin toestemming werd verleend tot het instellen van beroep. Eiser had ondermeer betoogd 
dat een clausule in een nationale standaardovereenkomst een mededingingsbeperkende 
overeenkomst en dus nietig was op grond van artikel 81, lid 2, van het EG-Verdrag en de 
overeenkomstige bepaling van de Zweedse Mededingingswet. Het Hooggerechtshof 
oordeelde echter dat niet was aangetoond dat de handel tussen lidstaten mogelijk ongunstig 
was beïnvloed en toetste de praktijk daarom alleen aan de nationale mededingingsregels. 
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In een arrest van 9 december 2004 in zaak nr. Ö 1891-03 heeft het Zweedse Hooggerechtshof 
een vordering verworpen van de Zweedse Rijksluchtvaartdienst betreffende een gerechtelijke 
dwaling en een verzoek om een nieuw proces. Het Hooggerechtshof besloot ook in deze zaak 
geen prejudicieel advies aan het Europees Hof van Justitie te vragen. In zijn arrest maakte het 
Hooggerechtshof onder meer ook opmerkingen over de uitlegging en toepassing van artikel 
82 van het EG-Verdrag. 
 

Verenigd Koninkrijk 
Days Medical Aids Ltd v (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang Wu sub 
nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (Arrest van Langely J in 
Chancery Division of the High Court, 29 januari 2004) 
Eiser stelde een vordering in wegens contractbreuk. Volgens het bewuste contract had de 
eerste verweerder in 1996 eiser, tegen een vergoeding van 1 108 USD, aangesteld als zijn 
exclusieve distributeur in Europa voor de scootmobielen van de eerste verweerder, en dit voor 
een periode van vijf jaar. Het exclusieve contract kon worden verlengd voor nog eens vijf 
jaar, mits de onderneming van eiser onder meer een vergoeding van 100 000 USD aan de 
eerste verweerder betaalde. Eiser beweerde dat de eerste verweerder nadien de 
exclusiviteitsclausules van het contract had geschonden door scootmobielen te leveren aan 
een onderneming waarin een vroegere directeur van eiser actief was. Bovendien zou de eerste 
verweerder uiteindelijk de levering van scootmobielen aan eiser hebben stopgezet. Ter 
verdediging had de eerste verweerder aangevoerd dat het contract nietig was omdat het artikel 
81, lid 1, van het EG-Verdrag schond en omdat het naar Engels recht een onredelijke 
beperking van de handel was. 
 
Het Hof oordeelde dat de overeenkomst geen mededingingsbeperkende strekking noch effect 
had - en dus ook geen inbreuk maakte op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Bijgevolg kon 
de overeenkomst ook niet nietig zijn op grond van artikel 81, lid 2. Het Hof overwoog echter 
ook dat, indien de overeenkomst wel inbreuk op artikel 81, lid 1, had gemaakt, ze dan niet 
was vrijgesteld op grond van de groepsvrijstellingsverordening voor verticale overeenkomsten 
(Verordening (EG) nr. 2790/1999), aangezien door de voorwaarden voor verlenging van de 
overeenkomst de looptijd van de contractuele exclusiviteitsperiode daadwerkelijk meer dan 
vijf jaar bedroeg. Evenzo bevond het Hof dat, indien de overeenkomst wel inbreuk op artikel 
81, lid 1, had gemaakt, de overeenkomst niet had voldaan aan de criteria van artikel 81, lid 3 
(al was - op het tijdstip van het arrest - Verordening (EG) nr. 1/2003 in ieder geval nog niet 
van kracht geworden en zou het Hof dus niet in staat zijn geweest te besluiten dat er geen 
redenen waren om in te grijpen omdat artikel 81, lid 3, op de overeenkomst van toepassing 
was). 
 
Voorts overwoog het Hof dat, onder Engelse common law, de duur van de 
exclusiviteitsclausule meebracht dat er sprake was van een onredelijke beperking van de 
handel. Het Hof overwoog echter ook dat het de common law buiten toepassing had moeten 
verklaren, omdat de overeenkomst artikel 81, lid 1, niet schond. Het Hof kwam tot de 
bevinding dat gebruikmaken van het nationale recht om een contractuele bepaling in een 
overeenkomst die geen inbreuk op artikel 81, lid 1, maakte, een schending was geweest van 
de beginselen die waren vastgelegd in zaak-Bundeskartellamt / Volkswagen en VAG Leasing 
(Zaak nr. C-266/93). Bijgevolg werd de vordering wegens contractbreuk aanvaard en werd 
een schadevergoeding voor een basisbedrag van 10,2 miljoen GBP toegekend. 
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Bernard Crehan v (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub Group (Court of 
Appeal, arrest van 21 mei 2004) 
De heer Crehan had beroep ingesteld tegen een uitspraak van een lagere rechtbank waarin zijn 
schade-eis tegen de eerste verweerder wegens inbreuk op artikel 81, lid 1, van het EG-
Verdrag was afgewezen. De heer Crehan had de huurovereenkomsten verworven voor twee 
pubs die eigendom waren van de twee eerste verweerders. Elk van deze huurovereenkomsten 
verplichtte Crehan bier af te nemen van Courage, een grote Britse brouwerij. De pubs bleken 
zwaar verliesgevend te zijn en Crehan droeg zijn huurovereenkomsten over. Courage spande 
een procedure in om de verschuldigde bedragen te vorderen. Crehan stelde op zijn beurt een 
vordering in tot schadevergoeding en compensatie voor de schade van de bedragen die hij aan 
Courage verschuldigd was. Hij sloot zich bij IPC aan als verweerder in deze procedure. 
Volgens hem waren de huurovereenkomsten voor de pubs die hij had moeten aanvaarden en 
die onder meer beer ties bevatten, in strijd met artikel 81, lid 1, en was de oorzaak van zijn 
zakelijk falen te zoeken in het feit dat hij niet kon concurreren met pubs in de buurt, die niet 
aan dergelijke beer ties waren gebonden en hun bier met kortingen konden inkopen - en dus 
ook goedkoper konden verkopen. 
 
De lagere rechter had geoordeeld dat de huurovereenkomsten en de beer ties artikel 81, lid 1, 
van het EG-Verdrag niet schonden en dat Crehan geen schadevorderingen kon instellen op 
grond van het nationale recht dat personen belet vorderingen in te stellen op grond van 
onrechtmatige overeenkomsten waarbij zij partij zijn. 
 
Crehan stelde beroep in bij het Court of Appeal dat op zijn beurt, overeenkomstig artikel 234 
van het EG-Verdrag, een prejudicieel advies aan het Europees Hof van Justitie vroeg. Op 
grond van het prejudiciële advies van het Hof van Justitie werd het beroep van Crehan 
ontvankelijk verklaard door het Court of Appeal en werden bepaalde vraagstukken verwezen 
naar een nieuw proces voor een lagere rechtbank. Bij dit nieuwe proces kwam de lagere 
rechtbank tot de bevinding dat de beer ties in de huurovereenkomsten artikel 81, lid 1, niet 
schonden, onder meer omdat zij niet voldeden aan het eerste deel van de test uit de zaak-
Delimitis / Henninger Brau AG (Jurispr. HvJ EG, 1991, blz. I-935). De rechter was het er 
echter wel over eens dat Crehans zakelijke falen aan de beer ties was te wijten en dat hij 
weliswaar partij was bij de overeenkomst, maar niet voor de schending van artikel 81, lid 1, 
aansprakelijk was. 
 
Crehan stelde tegen dit vonnis beroep in bij het Court of Appeal. Het Court of Appeal 
vernietigde de uitspraak van de lagere rechtbank en kwam tot bevinding dat voldaan was aan 
beide onderdelen van de Delimitis-test wat betreft zowel de huurovereenkomsten voor de 
pubs als de beer ties. In zijn arrest baseerde het Court of Appeal zich met name op de 
beschikkingen van de Europese Commissie in de zaken Whitbread, Bass, en 
Scottish&Newcastle. In de zaak-Whitbread, bijvoorbeeld, was de Europese Commissie tot de 
bevinding gekomen dat beer ties vergelijkbaar met die welke aan Crehan waren opgelegd, 
voldeden aan het eerste onderdeel van de Delimitis-test. Voorts had de Europese Commissie 
in die beschikkingen geconstateerd dat de pubovereenkomsten van brouwerijen met geringere 
marktaandelen dan Courage, aan het tweede onderdeel van de Delimitis-test voldeden. Het 
Court of Appeal oordeelde dan ook dat de lagere rechter had moeten oordelen dat aan het 
eerste en ook het tweede onderdeel van de Delimitis-test was voldaan. 
 
Daarom kende het Court of Appeal aan de heer Crehan een voorlopige schadevergoeding van 
131 336 GBP (plus rente) toe. 
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Unipart Group Ltd v (1) O2 (UK) Ltd (voorheen: BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd 
(Court of Appeal, arrest van 30 juli 2004) 
In deze zaak moest het Engelse Court of Appeal zich uitspreken oordelen over een beroep 
tegen een vonnis van een lagere rechtbank waarin een vordering wegens een beweerde 
inbreuk op artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag was afgewezen. 
 
De lagere rechter had een vordering afgewezen van Unipart, als zou artikel 81, lid 1, zijn 
geschonden door de beweerde praktijk van de eerste verweerder die een beleid van prijsklem 
opnam in zijn overeenkomsten voor de wholesale-levering van zendtijd aan onafhankelijke 
aanbieders van mobiele-telefoniediensten. In haar vordering betoogde Unipart dat de tarieven 
die onafhankelijke serviceproviders, zoals Unipart, voor dit soort diensten werden berekend, 
zo hoog waren dat zij een aanzienlijk concurrentienadeel leden ten opzichte van de 
serviceproviders die eigendom waren van of onder de zeggenschap stonden van de 
verweerders, met name omdat er sprake was van kruissubsidiëring van deze laatste door 
verweerders. Unipart beweerde dat haar instemming om dergelijke tarieven te betalen deel 
uitmaakte van een overeenkomst die artikel 81, lid 1, schond. 
 
De verweerders voerden voor de lagere rechtbank aan dat, zelfs in de aanname dat dergelijk 
beleid bestond en was goedgekeurd (hetgeen zij ontkenden), het niet zou zijn vastgesteld op 
basis van een "overeenkomst" in de zin van artikel 81, lid 1. Het verzoek van verweerders om 
de vordering in kortgeding af te wijzen, was aanvaard, waarbij de lagere rechter oordeelde dat 
bij eventuele dergelijke gedragingen sprake zou zijn geweest van eenzijdig gedrag van de 
verweerders. Daarop stelde Unipart beroep in. 
 
Het Court of Appeal oordeelde, zich daarbij baserend op het arrest in de zaak-Bayer AG / 
Commissie (gevoegde zaken nrs. C-2/01P en C-3/01P), dat het essentiële kenmerk van een 
overeenkomst in de zin van artikel 81, lid 1, een wilsovereenstemming tussen minstens twee 
partijen is. Eenzijdige gedragingen kunnen, volgens de EU-mededingingsregels, alleen 
worden aangevochten op grond van artikel 82 van het EG-Verdrag - en in artikel 82 is een 
machtspositie op een markt een noodzakelijke aansprakelijkheidsvoorwaarde. Het Court of 
Appeal oordeelde dat het optreden van verweerder bij de vaststelling van zijn prijzen niet het 
voorwerp uitmaakte van een overeenkomst tussen de partijen. Het oordeelde dat de lagere 
rechter terecht had bevonden dat de prijszetting een eenzijdige gedraging was en buiten de 
toepassing van artikel 81, lid 1, viel. Het Court of Appeal merkte op, zich daarbij baserend op 
de zaak Richard Cound Ltd / BMW (GB) Ltd (1977 EuLR 277), dat alleen omdat de 
gedraging contractuele werking had, zulks nog niet belette dat zij volledig eenzijdig was. 
Volgens het Court of Appeal stemde Unipart niet in, noch ging zij akkoord met het beweerde 
beleid van prijsklem. 
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