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ALGEMENE INLEIDING 

1. Dit overzicht van rechtspraak:Europees kartelrecht is het vierde in de reeks na 
de kronieken van VAN GERVEN (T.P .R., 1964, 636-726), VAN LAETHEM en VAN 
HOUTTE (T.P.R., 1970, 481-549) en NEELS (T.P.R., 1974, 693-786). In verge
lijking tot overige overzichten moest deze keer een langere periode (1 januari 
1974 tot 31 december 1981) dan voorheen in het onderzoek worden betrokken. 
Beschikkingen van de Commissie die in 1981 werden genomen en in 1982 
gepubliceerd werden tevens in het overzicht verwerkt. Voor zover mogelijk werd 
nog rekening gehouden met een aantal beschikkingen van de Commissie en 
arresten van het Hof van Justitie van begin 1982. 

Het te bestuderen materiaal was niet aileen zeer omvangrijk maar bovendien 
eveneens zeer complex wat het synthetiseren niet vergemakkelijkte. Voorts hoeft 
het nauwelijk te worden gezegd dat tal van de in dit onderzoek behandelde 
onderwerpen aan een snelle evolutie onderworpen zijn waarvan het laatste woord, 
ook na dit overzicht, nog niet is gevallen. 

Het is niet onze bedoeling in deze algemene inleiding de voomaamste tendenzen 
aan te geven waar zich belangrijke evoluties hebben voorgedaan. Hiervoor 
verwijzen we naar de verschillende hoofdstukken die op hun beurt meestal 
uitvoerig worden ingeleid. Slechts twee punten wensen we hier te vermelden. 
V:eelmeer dan vroegerhetgeval was_dr_Qng zkhJhansd~noodzaak: op een apl:U1 e11 
vrij gedetailleerd hoofdstuk in te schakelen over de toepassing van artikel 85 op 
specifieke soorten overeenkomsten. Immers, vooral in het Europees kartelrecht, 
is het niet eenvoudig algemene principes op concrete situaties toe te passen. Door 
uitvoerig in te gaan op de stand van de beschikkingsprak:tijk van de Commissie en 
op de rechtspraak: van het Hof van Justitie ten aanzien van bepaalde soorten 
kartels hopen we de prak:tische bruikbaarheid van dit overzicht te hebben ver
groot. Een belangrijke accentverschuiving in vergelijking tot vorige overzichten 
heeft betrekking op de verhouding tussen de bevoegdheden van de Commissie 
enerzijds en de rechtsbescherming van ondememingen anderzijds. Vooral in de 
laatste jaren van de door ons onderzochte peri ode hebben zich op . dit vlak: 
principiele controverses voorgedaan waarop in deze kroniek uiteraard diende te 
worden ingegaan. 

Het bronnenmateriaal dat voor dit overzicht werd gebezigd was hoofdzak:elijk de 
beschikkingsprak:tijk van de Commissie en rechtspraak: van het Hof van Justitie. 
Aandacht werd eveneens geschonken aan het kartelbeleid zoals dit door de 
Commissie in de j-aarlijkse mededingingsverslagen wordt beschreven. W at niet in 
dit overzicht werd opgenomen is de nationale rechtspraak: waaraan een afzon
derlijke studie kan worden gewijd. Voorts werd slechts sporadisch ingegaan op de 
vele controverses die zich in de rechtsleer hebben voorgedaan ten aanzien van 
bepaalde aspecten betreffende de toepassing van de artikelen 85-86. Wei hebben 
we gemeend bij de onderzochte problemen ook enkele verwijzingen te moeten 
geven naar het bestaande rechtsleer. Hier werd echter geenszins volledigheid 
nagestreefd. 
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HOOFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKELEN 85 EN 86 

2. Het toepassingsgebied van het communautaire mededingingsrecht, zoals be
paald in de artikelen 85 en 86, kan nader worden omschreven door de grenzen van 
de territoriale werkingssfeer aan te duiden en door na te gaan of aile bedrijfs
takken in dezelfde mate onder het bereik: van de artikelen 85 en 86 vallen. 

AFDELING I 

TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED 

3. Het mededingingsrecht is toepasselijk op het territorium van de Gemeenschap 
zoals dit in artikel 227 van het Verdrag is omschreven. 
Bij het onderzoek van het territoriale toepassingsveld van de communautaire 
mededingingsvoorschriften blijkt dat in de periode 1974-1981 vooral vragen aan 
bod zijn gekomen betreffende enerzijds de toepassing van artikel 85 op een 
verbod van uitvoer naar derde Staten en anderzijds de mate van toepassing van de 
artikelen 85 en 86 op ondememingen die niet in de Gemeenschap hun zetel 
hebben. 

§ 1 Exportverboden ten aanzien van derde Staten 

4. Met betrekking tot overeenkomsten inzake export vanuit de Gemeenschap 
naar niet Lid-Staten had de Commissie reeds in deRieckermann-beschikking van 
6 november 1968 het standpunt ingenomen dat artik:el85, lid 1, niet toepasselijk 
was op overeenkomsten die een mededingingsbeperking in derde Staten in het 
leven riepen(l). 

In een aantallatere beschikkingen bevestigde de Commissie deze zienswijze en 
tevens gaf zij de redenen aan waarom artikel85, lid 1, geen toepassing vond. In de 
Kabelmetal-Luchaire-beschikking oordeelde de Commissie dat exportverboden 
naar Ianden buiten het grondgebied van de gemeenschappelijke markt noch de 
mededinging binnen de gemeenschappelijke markt noch de handel tussen de 
Lid-Staten ongunstig be!nvloedden omdat het in casu ging om produkten die zich 
niet tot tussenhandelleenden en daarom evenmin tot een eventuele wederinvoer 
binnen de Gemeenschap en een latere wederverkoop tussen Lid-Staten aanleiding 
zouden geven (2). De Commissie huldigde dezelfde zienswijze in de SABA -be
schikking en voegde hieraan toe dat eventuele uitvoer naar derde landen en 
wederinvoer in de Gemeenschap dubbele douanetarieven wegens het tweemaal 
overschrijden van de douanegrens tot gevolg zou hebben. Wanneer SABA aan 
haar afnemers in derde landen geen gunstiger verkoopprijzen toekende dan aan 

(I) Beschik:king 6 november 1968, PB L 276/25 van 14 november 1968. 
(2) Beschikking 18 juli 1975, PB L 222/34 van 22 juli 1975. 
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kopers in de Lid-Staten zouden SABA-handelaren en gebruikers in de Lid-Staten 
niet worden gestimuleerd om de naar de derde Staat uitgevoerde produkten te 
kopen(3)o Ingeval echter de douanebarriere tussen de Gemeenschap en derde 
Staten wordt afgebouwd kan een exportverbod naar een derde Staat soms wel een 
weerslag hebben op de toepasselijkheid van artikel 85, lid 10 Dit kan worden 
afgeleid uit de Junghans-beschikking waarin de Commissie weliswaar stelde dat 
het verbod ten aanzien van uitvoer naar derde landen, om dezelfde redenen als in 
deSABA-beschikking, niet viel binnen het toepassingsveld van artikel85, lid 1, 
maar dat de draagwijdte van deze vaststelling in de tijd was beperkt, met name 
voor de landen waarmede de Gemeenschap een vrijhandelszone had afgeslo
ten(4)o In de Campari-beschikking wijst de Commissie erop dat ten aanzien van 
bepaalde goederen, in het bijzonder bepaalde dranksoorten, douanerechten of 
andere rechten blijven bestaan in het handelsverkeer met Staten waarmede een 
vrijhandelsassociatie werd gesloten(5)o 

§ 2 Toepassing van bet mededingingsrecht op ondernemingen uit derde 
Staten 

5. In het vorig overzicht (NEELS, ToPoRo, 1974, 705) werd ingegaan op de 
effectendoctrine die door de Commissie wordt toegepast ten aanzien van onder
nemingen die in derde landen gevestigd zijn (6) 0 Reeds in een vroege beschikking 
(Grosfilex-Fillistorj) werd de grondslag gelegd voor deze leer(7)o De effecten
theorie in de ruimste zin opgevat houdt in, aldus de Commissie, , ,dat de autori
teiten kunnen intervenieren tegen concurrentiebeperkingen waarvan de gevolgen 
aan de dag treden binnen het grondgebied waarop zij bevoegd zijn, zelfs wanneer 
de betrokken ondememingen gedomicilieerd zijn en optreden buiten dit grond
gebied, van buitenlandse nationaliteit zijn, geen enkele band met het betrokken 
gebied onderhouden en hun overeenkomst gieten in de rechtsvorm van een 
overeenkomst naar buitenlands recht" (8)0 De concurrentievoorschriften, waar 
de ondememingen ook mogen gevestigd zijn, zijn moao w 0 toepasselijk op over
eenkomsten, besluiten of gedragingen voor zover deze mededingingsbeperkend 

(3) Beschikking 15 december 1975, PB L 28/19 van 3 februari 1976; eveneens beschikking 19 
december 1974, Goodyear Italiana-Euram, PB L 38/10 van 12 februari 19750 
(4) Beschikking 21 december 1976, PB L 30/10 van 2 februari 19770 
(5) Beschikking 23 december 1977, PB L 70 van 13 maart 1978; in de Distillers Company-beschik
king achtte de Commissie evenmin wederimport uit derde Staten waarschijnlijk gezien het prijs
niveau, douanerechten en transportkosten voor de betrokken produkten, P B L 50/16 van 22 februari 
19780 
(6) Een uitvoerige analyse van het vraagstuk van de extraterritoriale werking van de mededin
gingsvoorschriften vindt men in het proefschrift van BARACK, B 0, The application of the competition 
rules (antitrust laws) of the European Economic Community, Deventer, 1981; eveneens ALLEN, 
NoL., ,The Development of European Economic Community antitrust jurisdiction over alien un
dertakings", L.I.E .I., 1974, II, 35; zie vooral ook BELLIS, F., ,International trade and the Competi
tion law of the European Community", C.M.L.Rev., 1979, 647. 
(7) PB 58/915 van 9 april 19640 
(8) Zesde Mededingingsverslag, 34; zie ook Bekendmaking door de Commissie betreffende de 
invoer van Japanse produkten in de Gemeenschap, PB C 111/13 van 21 oktober 19720 
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zijn en tastbare gevolgen hebben binnen de gemeenschappelijke markt. Zelfs 
overeenkomsten of gedragingen die , ,eenzijdig'' door ondernemingen met zetel 
buiten de Gemeenschap worden tot stand gebracht kunnen, aldus de Commissie, 
onder de verbodsbepalingen van het communautaire mededingingsrecht val
len(9). 

6. In het Beguelin (10)- en later in het Tepea (11)-arrest werden elementen van 
deze leer door het Hof overgenomen. In deze arresten overwoog het Hof dat het 
feit dat een van de aan een overeenkomst deelnemende ondernemingen in een 
derde land was gevestigd niet afdeed aan de toepassing van artikel 85 wanneer de 
overeenkomst effect sorteerde op het grondgebied van de gemeenschappelijke 
markt. Toch kan men deze rechtspraak niet als een volwaardige toepassing van de 
effectenleer beschouwen omdat steeds een der contractspartijen binnen de Ge
meenschap was gevestigd (12). Via de toepassing van het beginsel van de econo
mische eenheid van gedrag van moeder- en dochteronderneming kan de niet in de 
Gemeenschap gevestigde moedermaatschappij in het onderzoek en beschik
kingspraktijk worden betrokken. Dit standpunt bevestigde het Hof opnieuw in het 
Commercial Solvents-arrest(13). Dit arrest houdt in dat de moederonderneming 
via haar filiaal in de Gemeenschap kan optreden en dan ook aansprakelijk kan 
worden geacht: een formele scheiding kan aan de eenheid van het marktgedrag 
niet afdoen. Mochten echter ondernemingen met zetel buiten de Gemeenschap en 
zonder filiaal in de Gemeenschap onder elkaar overeenkomsten aangaan of zich 
op een wijze gedragen die op de concurrentie in de Gemeenschap een zodanige 
weerslag heeft dat een inbreuk wordt gepleegd op de verbodsbepalingen van 
artikelen 85-86, dan zal, naar ons gevoelen, het Hof van Justitie wellicht niet 
anders kunnen dan de effectenleer toepassen. 
Hoe men het nu ook moge zien, feit is dat op ondernemingen die buiten de 
Gemeenschap hun zetel van vestiging hebben de dwingende voorschriften van de 
artikelen 85 en 86 van het Verdrag en van de uitvoeringsbepalingen toepasselijk 
zijn. Dit betekent enerzijds dat buitenlandse ondernemingen kunnen genieten van 

(9) Beschikking 29 november 1974, Frans-fapans kartel inzake kogellagers, PB L 343/19 van 21 
december 1974. · 
(10) H.v.J., 25 november 1971, 22171, fur. 1971, 949. 

(11) H.v.J., 20juni 1978, 28177,fur. 1978, 1416;inhetarrestEM/t. CBS overwooghetHof ,dat 
een afspraak tussen hande1aars binnen de gemeenschappelijke markt en concurrenten uit derde Ianden, 
welke zou leiden tot een isolement van de gemeenschappelijke markt in haar geheel en daarmee tot een 
verminderd aanbod in de Gemeenschap van produkten uit derde Ianden, soortgelijk aan die welke 
binnen de Gemeenschap door een merk worden beschermd, eventueel de mededingingsvoorwaarden 
binnen de gemeenschappelijke markt zou kunnen aantasten", fur. 1976, 846. 
(12) Volgens WARNER, J.-P., RoWE, F.M. e.a. in Enterprise law of the 80's. European and 
American perspectives on competition and industrial organization, ABA Press, Washington, 1980, 
234: , ,so far as the European Court is concerned, although there has been flirtation with the effects 
doctrine by my French colleague, and though I said something about it in the Commercial Solvents 
case, the Court has not yet committed itself to that doctrine ... The Court in fact, so far, has looked for a 
subsidiary of the foreign corporation within the Community to which it could attribute the conduct of 
its parent". 
(13) H.v.J., 6 maart 1974, 6-7173, fur. 1974, 256-257. Dit was vroegerreeds duidelijk gesteld in de 
Kleurstoffen-arresten, H.v .J., 14 juli 1972, 48/69, fur. 1972, 666-667. 
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een negatieve verklaring of vrijstelling indien ze aan gestelde voorwaarden 
voldoen(14), anderzijds dat ze door de Commissie kunnen worden gesanctio
neerd en eventueel beboet. Aldus werd de ondernemingHoffmann-LaRoche met 
zetel te Basel beboet wegens misbruik van machtspositie binnen de Ge
meenschap(15) en in de Johnson & Johnson-beschikking stelde de Commissie 
vast dat de dochterondernemingen van Johnson & Johnson in gemeenschappelijk 
belang verschillende maatregelen tot verhindering van parallele exporten hadden 
genomen, onder controle en medeweten van de moedermaatschappij in de Ver
enigde Staten(16). In deze beschikking werd hoofdelijk een geldboete opgelegd 
aan de Europese dochtermaatschappijen en Amerikaanse moedermaatschappij. 
De Commissie ging in de beschikking Plantaardig Perkament over tot het 
beboeten van een Finse onderneming omdat zij met een aantal producenten van 
plantaardig perkament uit de Lid-Staten van de Gemeenschap deelgenomen had 
aan een onderling afgestemde feitelijke gedraging, welke enerzijds inhield dat zij 
geregeld onderling overleg pleegden met het oog op het vaststellen van verhogin
gen van de verkoopprijs van toepassing op een aantal landen van de Ge
meenschap ( 17). 
Ret is niet uitgesloten dat, zoals de Commissie in het mededingingsverslag voor 
1981 opmerkt, de praktijk van hoge geldboeten voor flagrante inbreuken tot 
gevolg zou kunnen hebben dat buitenlandse ondernemingen, meer dan in het 
verleden het geval was, geneigd zullen zijn , ,alle verdedigingsmiddelen die hun 
ter beschikking staan in te schakelen, met inbegrip van die welke zij naar voren 
men en te kunnen -brengen kfachtenszogenaamde extraTemfo1iiile-toepas-sing vart 
accusatoire procedures" ( 18). 

AFDELING 2 

SPECIFIEKE MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN TEN AANZIEN VAN BEPAALDE 
BEDRIJFSTAKKEN 

7. In het kader van dit overzicht wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan deze 
sectoren die een bijzondere mededingingsregeling kennen, dit wil zeggen land
bouw en transport. 
Wegens de bijzondere aard van bepaalde bedrijfstakken zoals de bank-, verzeke
rings- en energiesector kan de mededinging bepaalde eigen kenmerken vertonen. 

(14) Zie bijvoorbeeldBeecham-Parke, Davis-beschikking, PB L 70 van 21 maart 1979;De Laval
Stork-beschikking, PB L 215/11 van 23 november 1977. 
(15) PB L 223/27 van 15 augustus 1976; zie eveneens beschikking van 17 december 197 5, Chiquita, 
PB L 95/1 van 9 april 1976. 
(16) PB L 377/16 van 31 december 1980. 
(17) Beschikking 23 december 1977, PB L 70/54 van 13 maart 1978. 
(18) Elfde Mededingingsverslag, 44. 

412 



--=~- L~-

Het bestaan van deze eigen karakteristieken betekent echter niet dat deze sectoren 
niet onder de communautaire mededingingsregels zouden vallen. Onlangs nog 
heeft het Hof van Justitie dit ten aanzien van de banksector kunnen bevestigen. 
Het Hof weigerde te aanvaarden dat artikel 104 e. v. van het EEG-Verdrag de 
bedoeling zou hebben de banken aan de concurrentievoorschriften van het Ver
drag te onttrekken. De artikelen 104 e.v. betreffende ,de betalingsbalans" 
beogen de coordinatie van het economisch beleid der Lid-Staten en ze voorzien 
daartoe onder meer in samenwerking tussen de centrale banken der Lid-Staten. 
Bankinstellingen zijn derhalve in principe onderworpen aan de artikelen 85 en 
86(19). 

§1 Landbouw 

8. Raadsverordening 26/62 bepaalt, overeenkomstig artikel42 EEG-Verdrag, in 
welke mate de regels van de mededinging toepasselijk zijn op de voortbrenging en 
de handel in landbouwprodukten(20). 
Het principe neergelegd in artikel 1 van Vo 26/62 is dat de communautaire 
mededingingsvoorschriften toepasselijk zijn op overeenkomsten, besluiten en 
gedragingen die betrekking hebben op de voortbrenging en handel van de in 
bijlage II van het E .E.G.-Verdrag vermelde produkten. Dit beginsel wordt echter 
afgezwakt door wat in artikel 2 is bepaald. Luidens dit voorschrift is immers 
artikel85, lid 1, niet van toepassing op overeenkomsten, besluiten of gedragingen 
wanneer deze een wezenlijk bestanddeel van een nationale marktorganisatie 
vormen of wanneer deze wezenlijk vereist zijn voor de in artikel 39 van het 
Verdrag omschreven doelstellingen. Samengevat zijn deze doelstellingen de 
volgende: toename produktiviteit van de landbouw, landbouwbevolking een 
redelijke levensstandaard verzekeren, markten stabiliseren, voorziening veilig 
stellen, redelijke prijzen voor de consumenten garanderen. Voorts bepaalt artikel 
2, Vo 26/62 in het bijzonder dat artikel 85, lid 1, niet van toepassing zal zijn op 
overeenkomsten, besluiten en gedragingen van landbouwondememers, vereni
gingen van landbouwondememers of verenigingen van deze verenigingen binnen 
een Lid-Staat, voor zover deze, zonder de verplichting in te houden een bepaalde 
prijs toe te passen, betrekking hebben op de voortbrenging of verkoop van 
landbouwprodukten of gebruik van gemeenschappelijke installaties voor het 
opslaan, behandelen ofverwerken van landbouwprodukten, tenzij de Commissie 
vaststelt dat de mededinging zodoende wordt uitgesloten of dat de doeleinden van 
artikel 3 9 van het V erdrag in gevaar worden gebracht. De Commissie is exclusief 
bevoegd, na raadpleging van de Lid-Staten en belanghebbenden, onder voorbe
houd van toezicht door hetHof van Justitie, om vast te stellen welke overeenkom
sten, besluiten of gedragingen aan de in artikel1 bedoelde voorwaarden voldoen. 

(19) H.v.J., 14 juli 1981, Ziichner /Bayerische Vereinsbank, 172/80, nog niet gepubliceerd. 
(20) PB 993/62 van 20 april 1962. 
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9. Er zijn weinig toepassingsgevallen van deze verordening hoewel sommige 
toch vermelding verdieneno In drie arresten van bet Rof van Justitie (21) en in een 
viertal beschikkingen van de Commissie(22) werd aldan niet uitvoerig gerefe
reerd naar Vo 26/620 

Rieruit kan worden afgeleid dat wanneer produkten niet voorkomen in de lijst van 
de in bijlage II van bet EoEoGo-Verdrag opgesomde produkten, bet regime 
neergelegd in Vo 26/62 geen toepassing kan vindeno Dit betekent dat de in artikel 
2, Vo 26/62 opgesomde uitzonderingen op de toepassing van artikel85, lid 1, in 
dit geval, evenmin kunnen worden ingeroepeno Ret Rof van Justitie in bet arrest 
Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek/Commissie overwoog, nate hebben 
verwezen naar de artikelen 38 en 42 van bet Verdrag, dat bet toepassingsveld van 
Vo 26/62 werd beperkt tot de voortbrenging en handel in landbouwprodukten 
zoals die vermeld zijn in bijlage II die aan bet Verdrag is gehechto Dit betekent dat 
Vo 26/62 geen toepassing vindt voor de vervaardiging van niet in de bijlage II 
opgesomde produkten, zelfs niet, aldus bet Rof, wanneer het produkt een hulp
grondstof is voor de voortbrenging van een ander produkt dat wel onder deze 
bijlage valt(23) 0 Riermede bevestigde bet Rof bet door de Commissie uitgedrukte 
stand punt in de Stremse l-beschikking (24) 0 

10. Indien de Commissie van oordeel is dat de niet-toepasselijkheid van de in Vo 
26/62 bedoelde uitzonderingen boven elke twijfel verheven is zou men haar , , tot 
overdreven formalisme en onnodige vertraging bij het onderzoek van de betrok
ken zaken dwingen" indien zij de Lid-Staten, ook in die gevallen, zou moeten 
raadplegen (25) 0 Ret is derhalve niet omdat betrokkenen de uitzonderingsregeling 
van Vo 26/62 inroepen dat de Cqmmissie de bijzondere raadplegingsprocedure in 
deze verordening voorzien zou moeten volgeno 

Om van de niet-toepasselijkheid van artikel85, lid 1, te genieten moet bet produkt 
niet aileen voorkomen in bijlage II maar moet bet bovendien voldoen aan de 
voorwaarden bepaald in artikel 2, Vo 26/620 Ingeval er een cominunautaire 
marktorganisatie voor bet betrokken landbouwprodukt bestaat zal uiteraard niet 
als reden voor de uitzondering kunnen worden gesteld dat de overeenkomsten, 
besluiten of gedragingen een wezenlijk bestanddeel uitrnaken van een nationale 
marktorganisatie (26) 0 

(21) HovoJo, 15 mei 1975, FRUBO/Commissie, 71/74, Juro 1975, 563; HovoJo, 15 december 1975, 
Suiker Unie eoao/Commissie, 40-48, 50, 54-56, 111, 113 en 114/73, Juro 1975, 1951; HovoJo, 25 
maart 1981, Cooperative Stremsel- en Kleurselfabriek/Commissie, 61/80, Juro 1981, 851. 
(22) Beschikking 25 juli 1974, FRUBO, PB L 237/16 van 29 augustus 1974; beschikking 8 januari 
1975, Champignons in blik, PB L 29/26 van 3 februari 1975; beschikk:ing 2 december 1977, 
Bloemkool, PB L21/23 van26januari 1978; beschikking5 december 1979,Stremsel, PB L51/19van 
25 februari 1980 0 
(23) Juro 1981, 8690 
(24) Beschikk:ing 5 december 1979, PB L 51/19 van 25 februari 19800 
(25) FRUBO, Juro 1975, 5800 
(26) FRUBO-bescbikking,PB L237/16van29 augustus 1974;Bloemkool-beschikking,PB L21/23 
van 26 januari 19780 
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De tweede uitzondering vermeldin artikel2, Vo 26/62 geldt slechts in zoverre de 
toepassing van artikel 85, lid 1 , de doelstellingen van het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid in gevaar brengen (27) 0 De Commissie zal de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals bepaald in artikel 39 van het 
Verdrag of nader uitgewerkt in communautaire verordeningen, toetsen aan de 
inhoud en strekking van de overeenkomst, het besluit of de gedraging in kwestie 
om na te gaan of beide samenvallen (28) 0 Bovendien zullen de overeenkomsten, 
besluiten of gedragingen moe ten , , vereist zijn'' voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het communautaire landbouwbeleido In de FRUBO-beschik
king overwoog de Commissie dat, zelfs indien de overeenkomst betreffende de 
beperking tot de toe gang tot de veiling van verse zuidvruchten en appels en peren 
van niet-Europese herkomst met de in artikel 39 van het Verdrag genoemde 
doelstellingen in overeenstemming zou zijn, ,de betrokken overeenkomst noch 
het enige, noch het beste middel is om deze te verwezenlijken en evenmin nodig 
kan worden geacht voor de verwezenlijking ervan" (29)0 

11. Het probleem heeft zich onlangs voorgedaan in hoeverre de eigen aard en 
organisatievorm van de typische landbouwcooperatie, ook buiten de werkings
sfeer van Vo 26/62, een weerslag heeft op de toepassing van de mededin
gingsvoorschrifteno In het geschil Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriekl 
Commissie werd dit punt door de Franse Regering scherp aan de orde gesteldo 
Naar haar mening is de grondgedachte van de landbouwcooperatie de kleine 
landbouwbedrijven in staat te stellen alle middelen die hun bedrijvigheid kunnen 
ontwikkelen, gemeenschappelijk te gebruiken wat noodzakelijkerwijs het be
staan van voorkeursrelaties tussen landbouwers onderling en tussen landbouwers 
en de cooperatie veronderstelto De Franse Regering was van oordeel dat de 
toepassing van artikel 85, lid 3, op dergelijke vorm van cooperatie, niet in het 
algemeen zou mogen worden uitgesloteno Deze vraag is echter onbeantwoord 
gebleven omdat, volgens hetHof, de bijzondere positie vanlandbouwcooperaties 
niet in het geding was (30) 0 

§2 Vervoer 

12. Er bestaat geen twijfel over dat de verdragsprincipes inzake mededinging 
toepasselijk zijn op de vervoersectoro Wegens de bijzondere aard van deze sector 
werd echter Vo 17 niet toepasselijk gemaakt (31), zodat de Commissie niet over 
de middelen beschikte om terzake een beleid te voeren en de mededingingsrege
len te doen naleveno 

(27) Bloemkool-beschikking, zie verwijzingen vorige noot; eveneens Champignons in blik-beschik
king, PB L 29/26 van 3 februari 19750 
(28) Zie bijvoorbee1dFRUBO-beschikking, PB L 237/16 van 29 augustus 1974; voor een toepassing 
in de rechtspraak, FRUBO-arrest, Juro 1975, 5820 Voor de toetsing van de inhoud van een com
munautaire verordening aan een overeenkomst, zie Bloemkool-beschikkingo 

(29) FRUBO-beschikking, zie vorige noot. 
(30) Juro 1981, 8700 
(31) Zie Vo 141 van 26 november 1962, PB 124/2751 van 28 november 19620 
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In 1968 nam de Raad Vo 1017/68 aan over de toepassing van de mededingingsre
gels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwate
ren waarin eveneens de bevoegdheden van de Commissie werden omschreven 
(zie hierover VAN LAETHEM, G. en VAN HOUTIE, H., T.P.R., 1970, 515). 
Concrete toepassingsgevallen van deze verordeningen zijn ons voor de periode 
1974-1981 niet bekend. 

13. De belangrijkste evoluties inzake de toepassing van de communautaire 
mededingingsvoorschriften op het vervoer doen zich thans voor op het vlak van 
de besluitvorming waarde Commissie ondermeertwee belangrijkevoorstellen tot 
verordening bij de Raad heeft ingediend over de wijze waarop de artikelen 85 en 
86 van het E.E.G.-Verdrag toepasselijk zijn op het zee- en luchtvervoer. 

A. LUCHTVERVOER 

14. In het arrest Commissie/Franse Republiek van 4 april 1974 bevestigde het 
Hof van Justitie dat het luchtvervoer op dezelfde voet als andere takken van het 
vervoer onderworpen blijft aan de algemene regels van het Verdrag, ofschoon het 
onttrokken is aan de specifieke verdragsregels betreffende het vervoer neergelegd 
in de artikelen 74-84. De Raad kan echter wel op grand van artikel 84, lid 2, 
besluiten of, in hoeverre en volgens welke procedure passende bepalingen zullen 
kunnen worden genomen op het vlak van de luchtvaart(32). Dit betekent dat, 
kfachtens dezerechtspraak;de·mededingingsregelsneergelegd in de artikelen 85 
en 86 van het V erdrag toepasselijk blijven, en dat er zich eventueel zelfs proce
dures voor de nationale rechter zouden kunnen voordoen, gebaseerd op het 
principe van de directe werking van de verbodsbepalingen van de artikelen 85 en 
86(33). 

15. De Commissie bezit echter niet de praktische rniddelen om te bewerkstel
ligen dat de luchtvaartmaatschappijen de regels van de mededinging correct en 
daadwerkelijk naleven(34). De bevoegdheden waarover de Commissie inge
volge Vo 17 beschikt om de mededingingsvoorschriften te doen nakomen werden 
immers niet toepasselijk gemaakt op de sector van het vervoer en tot op heden 
heeft de Raad enkel uitvoerings- en procequrevoorschriften genomen op het vlak 
van het vervoer per spoor, over de weg en binnenwateren. Het enige wat de 
Commissie kan doen is zich beroepen op artikel 89 van het Verdrag en een 
onderzoek instellen naar een vermoedelijke inbreuk en eventueel passende maat
regelen voorstellen. Wordt aan deze inbreuk geen einde gemaakt dan neemt de 

(32) Zaak 167173, fur. 1974, 271; zie hierover MULDER, P.R., ,Bewegingsvrijheid van het com
mercii:le luchtvervoer in de Europese Gemeenschappen", S .E. W., 1980, 677 ; eveneens DAGTOGLOU, 
P.D., ,Air transport and the European Community" ,E.L.Rev., 1981, 350; CLOSE, G., ,Article 84 
EEC: the development of transport policy in the sea and air sector", E.L.Rev ., 1980, 188; SALZMAN, 
A., ,lATA, Airline Rate-fixing and the EEC Competition rules", E.L.Rev., 1977, 409. 
(33) Zie in die zin ook Vijfde Mededingingsverslag, 28. 
(34) Zie in dit verband ,Luchtverkeer: een gemeenschappelijke aanpak. Memorandum van de 
Commissie", Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 5179, 22. 
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Commissie een met redenen omklede beschikking. Zij kan echter geen boeten of 
dwangsommen opleggen en kan aileen Lid-Staten machtigen de noodzakelijke 
tegenmaatregelen te nemen. Dit houdt in dat het opheffen van de inbreuk, zoals de 
Commissie in haar Memorandum over het luchtverkeer terecht opmerkt, , ,gro
tendeels (afhangt) van de goede wil van de regeringen der Lid-Staten" (35). 
Tevens zal hierbij de vraag kunnen rijzen in hoeverre artikel 90 van het Verdrag 
toepasselijk is (zie verder nr. 309). 

16. In de zaak Sterling Airways werd een duidelijke illustratie gegeven van de 
onmacht van de Commissie om eventueel tegen schendingen van artikel 85 of 86 
van het Verdrag op te treden(36). Na een klacht in 1975 van een Deense 
chartermaatschappij , ,Sterling Airways'' begon de Commissie, kennelijk met 
weinig ijver- we gens gebrek aan bevoegdheden en wellicht ook we gens het feit 
dat het vraagstuk politiek gezien nog niet voldoende rijp was - en met weinig 
cooperatie van de Deense regering een onderzoek naar de praktijken van SAS 
(Scandinavian Airlines System) en de Deense regering inzake het prijsbeleid en 
toe gang tot bepaalde landingsplaatsen. De Commissie meende echter uiteindelijk 
in 1980 geen formele beschikking te moeten geven omdat, naar haar oordeel, 
inmiddels de prijzen waren verlaagd en artikel90, lid 1, toepassing vond op het 
vraagstuk van de landingsplaatsen(37). 
Overeenkomsten inzake luchttarieven zijn de laatste jaren het voorwerp geweest 
van onderzoek (38) en kritiek. Vooral vanuit Britse hoek is er verzet gerezen tegen 
de bestaande toestand en aan deze reactie zijn bepaalde politieke en economische 
overwegingen- zoals de tendens naar denationalisering- niet vreemd(39). 
Een van de stuwende krachten tegen het bestaande systeem van tarifering is Lord 
Bethell die zelfs hierover een zaak heeft aanhangig gemaakt bij het Hof van 
Justitie(40). In zijn klacht die gebaseerd is op artikel175 en subsidiair op artikel 
173 van het Verdrag verwijt hij de Commissie te hebben nagelaten op te treden 
tegen schendingen van de artikelen 85 en 86 en geen beschikkingen ex artikel 89 
te hebben genomen. Volgens Lord Bethell betekenen de bestaande overeenkom
sten een inbreuk op de mededingingsvoorschriften terwijl de Commissie van 
oordeel is dat de tarieven voor een overheidsmaatregel worden bepaald zodat de 
artikelen 85 en 86 niet toepasselijk kunnen zijn. Tegen dit antwoord ging Lord 
Bethell in beroep ( 41). Hoewel er grote twijfels bestaan over de ontvankelijkheid 

(35) ,Luchtverkeer: een gemeenschappelijke aanpak. Memorandum van de Commissie", Bulletin 
van de Europese Gemeenschappen, Supplement 5179, 23. 
(36) Tiende Mededingingsverslag, 103. 
(37) Tiende Mededingingsverslag, 25 en 102. 
(38) In juli 1981 werd door de Commissie een verslag uitgebracht over de tarieven voor pas
sagiersvluchten (COM (81) 398 def.); zie ook antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag van 
Mev. Clywd, lid Europese Parlement, PB C 126/1 van 17 mei 1982. 
(39) Voor een uitvoerig overzicht van de Britse standpunten zie Select Committee on the European 
Communities, House of Lords, Session 1979-1980, European Air Fares, 49th Report. 
( 40) Zaak 246/81. Een zaak werd door hem tevens aanhangig gemaakt voor een Britse rechterlijke 
instantie tegen SABENA. 
(41) Agence Europe, 8 oktober 1981. 
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van het verzoek heeft het geschil v66r het Hof van Justitie niet alleen het probleem 
een bekendheid bezorgd. Op 26 oktober 1981 werd door de Commissie een 
ontwerprichtlijn inzake tarieven voor geregelde luchtvaartdiensten bij de Raad 
ingediend(42). De richtlijn zou onder meer beogen een soepele procedure in het 
leven te roepen wat het bepalen van de tarieven betreft en tevens zou ze de 
principes bevatten op grond waarvan de tarieven worden berekend. Een belang
rijk oogmerk van deze richtlijn is een zekere transparantie bij het vaststelling der 
tarieven te verwezenlijken. In de Commissie voor het vervoer van het Europese 
Parlement is echter kritiek gerezen op het voorstel van de Commissie en er is 
onder meer voorgesteld geworden de prijzen binnen bepaalde grenzen te laten 
fluctueren. Op het ogenblik van de redactie van dit overzicht was de beraad
slaging over het verslag KEY nog niet rond. 

17. Benevens het indienen van een ontwerp-richtlijn inzake tarieven voor gere
gelde luchtvaartdiensten heeft de Commissie eveneens een voorstel tot veror
dening ingediend inzake de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het 
E.E.G.-Verdrag op het luchtvervoer(43). Het uitvaardigen van een dergelijke 
verordening is een uiterst delicate aangelegenheid omdat de onder luchtvaart
maatschappijen geregelde verhoudingen in hoofdorde een zaak is van de natio
nale overheid waarin allerlei factoren zoals politieke, economische, sociale, 
veiligheid enz. een rol kunnen spelen(44). De Commissie stelt dan ook dat de 
verordening enkel op het oog zal hebben de overeenkomsten en gedragingen die 
voortvloeien uit autonome handelingen m.a. w. voor zover de luchtvaartmaat
schappijen in staat zijn een onafhankelijk bedrijfsbeleid te voeren. Daar waar hun 
gedrag wordt voorgeschreven door de nationale overheid zijn de Lid-Staten 
verantwoordelijk. In deze hypothese zal de betreffende verordening niet toepas
selijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de nationale voorschriften de 
toegang tot de markt bepalen(45). 

Luidens het door de Commissie ingediende voorstel zou het toepassingsgebied 
van de verordening beperkt blijven tot het intemationale luchtvervoer dat 
plaatsvindt vanuit of naar een of meer luchthavens van de Gemeenschap ( artikel 
1). De materieelrechtelijke bepalingen in het verordeningsvoorstel zijn uiterst 
beperkt. Er wordt geen generieke vrijstelling gegeven voor bepaalde soorten 
overeenkomsten. Eerst wil de Commissie aan de hand van concrete gevallen die 
zich in de praktijk voordoen ervaring opdoen. Dit belet niet dat het verordenings
voorstel bepaalt dat het verbod van artikel 85, lid 1, niet van toepassing is op 
technische overeenkomsten zoals die in artikel 2 worden omschreven. Deze 
hebben in hoofdorde betrekking op overeenkomsten inzake b~paalde vormen van 
standaardisatie, uitwisseling van bepaalde infrastructuur en coordinatie. 

(42) COM (81) 590; zie ookElfde Mededingingsverslag, 21. 
(43) PB C 291/4 van 12 november 1981. 
(44) Zie verslag SCHWARTZENBERG, Over mededingingsbeperkingen in het luchtvervoer, Europees 
Parlement, 1979-1980, Doc. 1-724/79; eveneens DAGTOGLOU, o.c., 351. 
(45) Elfde Mededingingsverslag, 20. Eveneens Memorandum van de Commissie, Bulletin van de 
Europese Gemeenschappen, Supplement 5179, 23. 
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De procedurele regelen van de voorgestelde verordening zijn voomamelijk 
gei:nspireerd door deze welke zijn opgenomen in Vo 1017/68, zodat de voorge
stelde tekst op een aantal punten afwijkt van wat in Vo 17 is bepaaldo 
De Commissie kan krachtens het ingediend voorstel, zoals trouwens evenzeer in 
Vo 17 is bepaald, zowel ambtshalve of na een klacht een procedure tot beeindiging 
van een inbreuk op artikel85, lid 1, inleideno Wanneer zij echter van oordeel zou 
zijn dat er geen aanleiding is om op te treden geeft zij, indien de procedure is 
ingeleid naar aanleiding van een klacht, een beschikking waarbij de klacht als 
ongegrond wordt afgewezeno Indien de Commissie naar aanleiding van een klacht 
of ambtshalve ingeleide procedure van oordeel is dat een overeenkomst, besluit of 
gedraging kan genieten van een vrijstelling ex artikel 85, lid 3, kan zij een 
beschikking terzake nemen ( artikel4) 0 Ret is derhalve mogelijk, in afwijking van 
wat in Vo 17 is bepaald, dat zonder aanmelding een individuele ontheffing wordt 
verleendo Ondemerningen of ondememersverenigingen kunnen echter ook een 
verzoek om vrijstelling bij de Commissie indieneno Ret is vooral de procedure 
van ,verzoek om vrijstelling"- de term ,aanmelding" wordt niet gebezigd
die sterk afwijkt van de procedure die in Vo 17 is voorzieno De in het voorstel 
voorziene procedure is grotendeels identiek met deze van Vo 1017/68 0 Ze is 
tevens deels een antwoord op de kritiek op de trage administratieve afhandeling 
van de dossiers door de Commissie wanneer zij optreedt krachtens Vo 17 (zie 
verder nro 333)0 Luidens artikel5 van het verordeningsvoorstel maakt de Com
rnissie, indien zi}het, ,verzoek om vrijstelling'' ontvankelijk acht, zodra zij over 
aile stukken van het dossier beschikt en op voorwaarde dat er geen procedure op 
grond van artikel 3 werd ingeleid, zo spoedig mogelijk de essentiele inhoud van 
het verzoek bekend in het Publikatieblado Belanghebbende derden zouden dan 
binnen de termijn van 30 dagen hun opmerkingen kenbaar kunnen makeno Indien 
de Commissie binnen de 90 dagen na de bekendmaking verzoekers niet zou 
mededelen dater emstige twijfels bestaan over de toepasselijkheid van artikel85, 
lid 3, wordt er een automatische vrijstelling toegestaan voor de tijd die voorafgaat 
en voor ten hoogste 3 jaar na de bekendmakingo Indien de Comrnissie na het 
verstrijken van de termijn van 90 dagen na de bekendmaking vaststelt dat artikel 
85, lid 3, niet toepasselijk is geeft zij een beschikkingo Deze beschikking kan 
terugwerkende kracht bezitten wanneer aan de Comrnissie onjuiste gegevens 
werden verstrekt of indien rnisbruik werd gemaakt van de vrijstelling van artikel 
85, lid 30 Wanneer de Commissie wei binnen de terrnijn van 90 dagen de 
verzoekende ondememingen mededeelt dat er emstige twijfels zijn over de 
toepasselijkheid van artikel 85, lid 3, onderzoekt zij het dossier. De Commissie 
moet dan, indien zij vaststelt dat aan de voorwaarden van artikel 85, lid 3, is 
voldaan, een beschikking houdende een ontheffing verleneno De ontheffing kan 
zelfs verleend worden voor een peri ode die aan het verzoek voorafgaato Artikel5, 
lid 4, van bet voorstel bevat echter geen terrnijn waarbinnen de Commissie 
gehouden zou zijn, na de mededeling dater emstige twijfels zouden bestaan, om 
de definitieve beschikking te geveno Indien een ontheffing wordt verleend is de 
geldigheidsduur in het algemeen tenrninste 6 jaar 0 Verder zijn de bevoegdheden 
van de Commissie inzake het inwinnen van inlichtingen, uitvoeren van verifica
ties, opleggen van boeten en dwangsommen quasi identiek aan wat iri Vo 17 is 
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voorgeschreven. Aileen zij nog vermeld dat het verzoek om ontheffing op grond 
van het voorstel niet, zoals een verzoek om negatieve verklaring of een aanmel
ding ex Vo 17, een bescherming verleent tegen het opleggen van geldboeten. 

B. ZEEVERVOER 

18. Wat reeds werd vermeld aangaande de interpretatie van het Hof van Justitie 
in het arrest Commissie !Franse Republiek van 4 april197 4 over de toepassing van 
de mededingingsregels op de luchtvaart geldt evenzeer voor het zeevervoer (zie 
hoger nr. 14). 
Op 16 oktober 1981 heeft de Commissie een voorstel van verordening tot 
vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag 
op het zeevervoer ingediend(46). Dit voorstel, anders dan het voorstel van 
verordening op het vlak van het luchtvervoer, bevat benevens procedureregels 
ook meer uitgewerkte materieelrechtelijke regels. 

19. Op het materieelrechtelijke vlak bevat dit voorstel ongeveer dezelfde voor
schriften aangaande technische samenwerkingsovereenkomsten zoals deze voor
komen in artikel2 van het verordeningsvoorstel inzake luchtvervoer. Het voorstel 
bevat echter eveneens een belangrijke generieke vrijstelling ten aanzien van 
overeenkomsten tussen vervoerders betreffende het onderhouden van geregelde 
lijndiensten in-hetzeevervoer ( artikel-;)}, dat een-compromis beoogtte zijntussen 
de uiteenlopende belangen van de reders enerzijds en van de klanten- verladers 
anderzijds. In de voorgestelde tekst wordt de stabiliserende rol van de lijnvaart
conferenties, d.w.z. groepen zeevervoerders die geregeld lijndiensten onder
houden en waarborgen, erkend( 47). Aan deze algemene vrijstelling zijn bepaalde 
voorwaarden en verplichtingen verbonden (artikelen 4 en 5). Voorts zijn over
eenkomsten tussen verladers of expediteurs of hun organisaties enerzijds en de 
conferences anderzijds met betrekking tot de kwaliteit, prijzen en voorwaarden 
van de geregelde zeevervoerdiensten vrijgesteld van het verbod van artikel 85, 
lid 1. 
Tevens bevat het voorstel bepalingen inzake internationaalrechtelijke implicaties 
(artikel 8). Een en ander beschouwt de Commissie als een bevestiging van en 
deels een aanvulling op de in het kader van de Verenigde Naties uitgewerkte 
gedragscode inzake lijnvaartconferenties. 

20. De procedurevoorschriften en sanctieregeling in dit voorstel zijn nagenoeg 
identiek aan deze van het voorstel inzake luchtvervoer. 

21. In verband met het verordeningsvoorstel voor het zeevervoer heeft de Com
missie onlangs nog twee verklaringen gepubliceerd die voor de eventuele toepas-

(46) PB C 282/4 van 5 november 1981. 
(47) Elfde Mededingingsverslag, 23. 
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sing niet onbelangrijk zijn. Alvorens de Commissie een procedure zou inleiden 
zou ze mede rekening moeten houden met de overlegs- en verzoeningsprocedures 
zoals bepaald in het V erdrag inzake een Gedragscode voor Lijnvaartconferenties 
en met de procedures voor beslechting van geschillen die in Raadsverordening 
954/79 van 15 mei 1979 werden opgenomen(48). Aangaande de toepassing van 
artikel 86 op de scheepvaartsector moet bovendien, aldus de Commissie, mede 
rekening worden gehouden , ,met de specifieke aspecten van de scheepvaartsec
tor, zoals zijn marktstructuur, zijn intemationale dimensies, de mogelijke reper
cussies van bepalingen van intemationale verdragen waarbij de Lid-Staten partij 
zijn, de aanwezigheid van concurrentie van de zijde van staatshandelslanden en 
de aspiraties van ontwikkelingslanden'' ( 49). 

HOOFDSTUK II 

AAN ARTIKELEN 85 EN 86 GEMEENSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN 

AFDELING 1 

HET GEMEENSCHAPPELIJK UITGANGSPUNT: ARTIKELEN 2 EN 3, f, E.E.G.
VERDRAG 

22. Artikel2 E.E.G.-Verdrag stelt dat de Gemeenschap tot taak heeft door het 
instellen van een gemeenschappelijke markt en door het geleidelijk nader tot 
elkaar brengen van het economisch beleid van de Lid-Staten te bevorderen de 
harmonische ontwikkeling van de economische activiteit, een gestadige en even
wichtige expansie, een grotere stabiliteit, een toenemende verbetering van de 
leve1,1sstandaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap ver
enigde staten. Teneinde de in voorgaand artikel genoemde doelstellingen te 
bereiken, aldus artikel 3, f, omvat de activiteit van de Gemeenschap, onder de 
voorwaarden en volgens het ritme in dit Verdrag voorzien, de invoering van een 
regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de ge
meenschappelijke markt niet wordt vervalst. 

23. In het arrest Hoffmann-La Roche!Commissie (50) legde het Hof het volgend 
verband tussen de geciteerde artikelen en artikelen 85 en 86, waarin respectieve
lijk mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van economische machts
positie worden verboden. Volgens het Hof diende men zich bij de uitlegging en 
toepassing van de verboden welke in de artikelen 85 en 86 van het Verdrag zijn 

(48) PB C 339/4 van 29 december 1981. 
(49) PB C 339/4 van 29 december 1981. 
(50) H.v.J., 13 februari 1979, 85/76, Jur. 1979, 552. 
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neergelegd, te laten leiden door de artikelen 2 en 3, f, van het Verdrag. Hieruit 
concludeerde het Hof in casu dat artikel 86 niet enkel, zoals de opsomming die 
het bevat zou laten vermoeden, gedragingen verbiedt die de verbrnikers recht
streeks nadeel kunnen berokkenen, , ,doch ook gedragingen welke hen- door 
aantasting van een strnctuur van daadwerkelijke mededinging, als bedoeld in 
artikel 3, f, van het Verdrag- indirect benadelen''. Uit de doelstellingen van het 
V erdrag volgt niet enkel de noodzaak de mededingingsstrnctuur van de markt te 
beschermen maar ook de compartimentering van de gemeenschappelijke markt 
tegen te gaan. Dit blijkt uit het arrest Hugin/Commissie (51) waarin het Hof, 
zonder opnieuw naar artikel 3, f, te verwijzen, de samenhang preciseert tussen de 
artikelen 85 en 86 en de eerste van de in artikel 2 genoemde twee hoofdinstrn
menten, met name het, ,instellen van een gemeenschappelijke markt''. Onder het 
gemeenschapsrecht vallen, aldus het Hof, ondememersafspraken die de vrije 
handel tussen de Lid-Staten in gevaar kunnen brengen op een wijze die schadelijk 
kan zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling van een markt tussen de 
Lid-Staten, inzonderheid door afscherming van de nationale markten of door 
wijziging van de mededingingsstructuur in de gemeenschappelijke markt. 

24. De artikelen 85 en 86 hebben niet aileen hetzelfde doel - het tot stand
brengen en instandhouden van een gemeenschappelijke markt waarop een struc
tuur van daadwerkelijke(52) mededinging heerst- maar ze bevatten ook twee 
gemeenschappelijke begrippen: ,ondememing" en ,ongunstige be'invloeding 
van de handel tussen Lid-Staten''. Het begrip (daadwerkelijke) mededinging dat 
ten grondslag ligt aan artikelen 85 en 86 wordt expliciet enkel in artikel 85 
vemoemd en speelt daar een belangrijke rol,bij de toepassing, in de vorm van een 
voorwaarde van ,beperking" van de mededinging. 

25. Voor een analyse van de uitspraken waartoe het begrip aanleiding heeft 
gegeven, zij verwezen naar volgend hoofdstuk over artikel 85 (afdeling 1 § 4). 
Verder zij ook verwezen naar enkele beschouwingen over de relatie tussen 
artikelen 85 en 86 op het einde van het aan artikel 86 gewijde vijfde hoofdstuk. 
Tenslotte is er nog het begrip ,gemeenschappelijke markt" dat in artikel 85 
voorkomt, maar dat eveneens bij de toepassing van artikel 86 van belang is. Dit 
begrip refereert naar de territoriale werking van het Europees kartelrecht (zie 
hoger nr. 2 e.v.). 
Thans worden dan ook alleen de aan artikelen 85 en 86 gemeenschappelijke 
begrippen , ,ondemerning'' en , ,ongunstige be'invloeding van de handel tussen de 
Lid-Staten" onderzocht. 

(51) H.v.J., 31 mei 1979, 22178, Jur. 1979, 1899. 
(52) Zie t.a.v. artikel85: Metro/Commissie, Jur. 1978, 1875, zie verder nr. 71. 
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AFDELING2 

HET BEGRIP ONDERNEMING 

26. Het ondemerningsbegrip werd als zodanig, althans in het kartelrecht(53), 
door het Hof van Justitie nog steeds niet gedefinieerd. Wei mag men blijven 
aannemen dat het be grip ruim mag worden geinterpreteerd in de zin van , ,elke tot 
een zelfstandig rechtssubject behorend geheel van persoonlijke, materiele en 
immateriele factoren, waarmede op duurzame wijze een econornisch doel wordt 
nagestreefd" (54). Niet enkel ,handelaars" (artikel 1 W.Kh.) vallen derhalve 
onder het begrip, maar elke zelfstandige entiteit met econornisch doel. 
Tijdens de onderzochte periode werden geen algemene definities van het onder
nerningsbegrip in de beschikkingspraktijk van de Commissie aangetroffen. Aan
duidingen over hoe ruim dit begrip kan zijn vindt men daarentegen in een aantal 
individuele beschikkingen. 

27. Door de Commissie werd onder meer als ondememing beschouwd een 
zelfstandige uitvinder , ,omdat hij door het verlenen van een licentie over zijn 
octrooien zijn uitvinding in de handel heeft gebracht" (beschikking A. 0 .I.P.
Beyrard) (55). In de beschikking RAI!UNITEL (56) stelt de Commissie dat ze, 
,op grand van de gegevens waarover zij tot dusver beschikt", op het standpunt 
staat dat kunstenaars ondemerningen zijn wanneer zij hun artistieke prestaties 
economisch exploiteren. In casu ging het over operazangers van de Scala te 
Milaan. De vraag of deze zangers ondememingen waren in de zin van artikel 85 
kon echter buiten beschouwing blijven omdat de Commissie in deze beschikking 
enkel inlichtingen wilde inwinnen en ze hiervoor de wei onbetwistbaar als 
ondemerning te kwalificeren andere contractspartij, namelijk de UNITEL Film
und Femseh-Produktionsgesellschaft mbH & Co, kon aanspreken. 

28. Ook eenpubliekrechtelijk statuut doet aan de mogelijkheid een entiteit met 
economisch doel als ondememing te kwalificeren niets af(57). Zelfs een natio
nale overheidsinstelling van bestuursrechtelijke aard, zoals het Franse ,Institut 
National de la Recherche Agronome", valt bijvoorbeeld onder artikel 85 (58). 

29. Tenslotte kan het van belang zijn te weten of een natuurlijke of rechtspersoon 
in zijn relatie tot een andere persoon als een afzonderlijke ondemerning dient te 

(53) Zie de geciteerde definitie van het arrest 13 juli 1962 (Jur. VIII, 675) door VAN RUN, T.P.J.A., 
,Artikel 85, lid 1 E.E.G.-Analyse van de Toepassingsvoorwaarden", inEuropees Kartelrecht Anno 
1980, Deventer, 1981,28. 
(54) Zie het arrest in vorige noot geciteerd. De beschikking Christiani-Nielsen (18 juni 1969) volgt 
deze definitie; zie daarover eveneens VAN RUN, o.c. 
(55) Beschikking 2 december 1975, PB L 6/8 van 13 januari 1976. 
(56) Beschikking 26 mei 1978, PB L 157/39 van 15 juni 1978. 
(57) lets anders is de vraag naar de onbeperkte toepasbaarheid van artikel 85 en 86 op overheids
bedrijven (zie hierover artikel 90 - Hoofdstuk VI). 
(58) Beschikking 21 september 1978, Kwekersrecht-Zaaimais, PB L 280/23 van 12 oktober 1978. 
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worden gekwalificeerd. Zowel ten aanzien van artikel 85 als artikel 86 is deze 
vraag van belang in verband met de toerekening van verboden gedragingen. Bij 
toepassing van artikel 85 kan van die kwalificatie ook afhangen of er wel van een 
overeenkomst tussen ondememingen sprake is. De vraag naar het bestaan van 
afzonderlijke ondememingen en de daaruit resulterende afwezigheid of aanwe
zigheid van een , ,overeenkomst tussen ondememingen'' rijst vooral bij gedra
gingen in concem-verband. Hiervoor zij verwezen naar volgend hoofdstuk. Hier 
zij reeds opgemerkt dat een economische onafhankelijkheid veeleer dan een 
juridische beslissend is(59). De economische onafhankelijkheid van een dochter 
binnen een concern zal er onder meer toe leiden dat de dochter en niet de moeder 
aansprakelijk wordt gesteld (zoals blijkt uit de beschikking Kawasaki)(60). 

30. Ook bij de inschakeling van handelstussenpersonen rijst de vraag naar het 
bestaan van een afzonderlijke ondememing. In het arrestSuiker Unie e .a./Com
missie (61) ging het Hof na in welke mate een tussenpersoon (een agent) als een 
van zijn principaal te onderscheiden ondememing dient te worden beschouwd. 
De vraag was hier van belang in verband met de mogelijkheid van mededinging 
(zie verder onder nr. 60). Niet de juridische kwalificatie die aan het contract 
gegeven werd (in casu , ,handelsvertegenwoordiging'' wat, althans in Belgie het 
wettelijk vermoeden schept van een werkgevers-werknemersrelatie, zie artikel 4 
arbeidsovereenkomstenwet 1978) werd beslissend geacht, maar wel de economi
sc)ly_ on~nkelijkheid,_ zoals i!l ~it geval het lopen van geldelijke risico's. 

AFDEUNG3 

DE ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN 

§ 1. Algemeen 

31. De voorwaarde, voor de toepassing van de artikelen 85 en 86, dat de handel 
tussen Lid-Staten ongunstig wordt bei:nvloed heeft tot doel de grens te bepalen 
tussen het gemeenschapsrecht en het recht der Lid-Staten. In het arrest Hugin/ 
Commissie (62) wordt dit nog eens duidelijk gesteld in het licht van de finaliteit 
van het Europees mededingingsrecht: gedragingen waarvan de gevolgen zich 
binnen het grondgebied van een enkele Lid-Staat doen gevoelen vallen onder het 
nationale recht; deze die de handel tussen Lid-Staten in gevaar kunnen brengen 
zodanig dat het principe van een markt wordt aangetast worden door het ge
meenschapsrecht beheerst. 

(59) Zie ook VAN GERVEN, W., Leerboek handels- en economisch recht, Antwerpen, 1979, II, 384 
(verder geciteerd Leerboek). 
(60) Beschikking 12 december 1978, PB L 16/9 van 23 januari 1979; zie verder i.v.m. artike1 86, 
nr.253. 
(61) H.v.J., 16 december 1975,40 tot 48, 50 tot 56, 111, 113 en 114/73, Jur. 1975, 2019. 
(62) H.v.J., 31 mei 1979, 22/78, Jur. 1979, 1899. 
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32. In de tekst zelf van de artikelen 85 en 86 (, ,kan be'invloeden' ') leest men 
reeds dat een potentiele ongunstige be'invloeding van de interstatenhandel vol
staat ( 63). Een bewij s dat dit handelsverkeer inderdaad merkbaar be"inv loed werd, 
welk bewijs trouwens in de meeste gevallen slechts moeilijk rechtens ge
noegzaam zou kunnen worden geleverd, dient dus niet te worden gebracht, aldus 
het Hof nog in het arrestMiller/Commissie (64). De Commissie dient wei krach
tens reeds vaststaande(65) rechtspraak, waarnairr in Miller verwezen wordt, het 
bewijs te leveren van het bestaan of de mogelijkheid van een merkbare 
be'invloeding van de interstatenhandel(66). Over hoe ,merkbaar" die 
be'invloeding dient te zijn vallen uit de jurisprudentie geen algemene conclusies te 
trekken. Aileen worden enkele aanduidingen verschaft, zoals in het Tepea-ar
rest(67), waarin wordt gesteld ,dat bij beschouwing van de concrete gevolgen 
van deze overeenkomsten blijkt dat zij het intracommunautair handelsverkeer 
merkbaar belemmerden, daar de verkoop van de produkten van het merk Watts 
( afkomstig uit Engeland na de toetreding tot de EG, M & S) in Nederland 15% 
uitrnaakte van de markt van produkten voor het reinigen van grammofoonpla
ten''. Slechts een zeer geringe be"invloeding van die handel ontsnapt dus aan 
artikelen 85-86. Hetzelfde arrest legt het verband tussen de eis van een merkbare 
be'invloeding van de interstatenhandel en een merkbare beperking van de mede
dinging (zie verder nr. 38). 

33. Sinds het arrest Societe Technique Miniere/Machinenbau Ulm uit 1966(68) 
staat het overigens vast dat ook een onrechtstreekse be"invloeding van de inter
statenhandel volstaat en dat die be"invloeding van die aard moet zijn dat zij de 
totstandkoming of de werking van een gemeenschappelijke markt belemmert, 
m.a.w. ook de term ongunstige be'invloeding dient niet te beperkend te worden 
opgevat. 

§ 2. ,Nationale Kartels" 

34. Inmiddels is het wat de toepassing van artikel 85 betreft evenzeer vast
staande jurisprudentie dat afspraken tussen ondememingen uit een Lid-Staat die 
enkel de markt van die Lid-Staat tot voorwerp hebben toch vrij vaak een ongun
stige invloed op de interstatenhandel kunnen hebben. Dit is vooral het geval voor 
akkoorden die het gehele grondgebied van een Lid-Staat bestrijken, omdat ze 
,een versterking van de intemationale drempelvorming tot gevolg" kunnen 

(63) Zie ook reeds H. v .J., 30 juni 1966, Societe Technique Miniere/Machinenbau Ulm, 56/65, Jur. 
1966, 391 (,een voldoende mate van waarschijnlijkheid moet doen verwachten dat die ongunstige 
belnvloeding er komt"). 
(64) H.v.J., 1 februari 1978, 19/77, Jur. 1978, 151. 
(65) Zie vooral H.v.J., 9 juli 1969, Volk/Vervaecke, 5/69, Jur. 1969, 295. 

(66) Miller, Jur. 1978, 151 en H.v.J., 20 juni 1978, 28/77, Tepea/Commissie, Jur. 1978, 1417. 
(67) Jur. 1978, 1417. 
(68) Jur. 1966, 391. 
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hebben, ,hetgeen de in het Verdrag beoogde economische vervlechting door
kruist en de nationale produktie bescherming verschaft''. Deze reeds in het arrest 
Vereniging van C ementhandelaren uit 1972 (69) gebezigde termen komen tijdens 
de onderzochte periode terug in de arresten Papiers Peints/Commissie (70), 
en Salonia/Poidomani(71) i.v.m. het Belgisch kartel van behangselpapier
fabrikanten respectievelijk het Italiaanse distributiesysteem voor Italiaanse kran
ten en tijdschriften. Ook in het arrest Van Landewyck en FEDETAB!Commis
sie (72) met betrekking tot het Belgisch tabakkartel wordt deze gedachtengang 
ontwikkeld. In verband met deBehangselpapier-zaak zij opgemerkt dat volgens 
de Commissie(73) de ongunstige belnvloeding van de interstatenhandel reeds 
kon worden afgeleid uit het feit dat ook buiten Belgie geproduceerde (maar in 
Belgie verdeelde) produkten onder de overeenkomst vielen, maar los daarvan 
leidde ook het kortingssysteem (zie verder nr. 185) tot dit resultaat omdat han
delaars werden ontmoedigd elders dan in Belgie aan te kopen. 

35. Andere voorbeelden van ,nationale" kartels die een merkbare ongunstige 
belnvloeding van de interstatenhandel tot gevolg hadden, zijn de collectief 
exclusiefverkeersregelingen, die aanleiding gaven tot de niet bij het Hof aange
vochten beschikkingen vermeld onder Hoofdstuk IV, Afdeling 5. 

36. Een nationaal exportkartel hoeft echter niet steeds een merkbare ongunstige 
invloed op de interstatenhandel uit te oefenen, zoals blijkt uit de beschikking 
Industrieverband Solnhofener Natursteinplatten e. V. (74). 

§ 3. Overeenkomsten met ondernemingen uit derde Ianden 

37. Niet alleen afspraken tussen ondememingen uit verschillende Lid-Staten, 
nationale kartels die de nationale markt afschermen en import- of exportverboden 
overeengekomen tussen ondememingen uit een zelfde Lid-Staat kunnen de han
del tussen Lid-Staten ongunstig belnvloeden, maar ook overeenkomsten tussen 
ondememingen uit de Gemeenschap en ondememingen uit een derde land (zie 
hoger nr. 6). 

§ 4. De ,Hugin" -controverse 

38. De jurisprudentie van het Hof is duidelijk in die zin gevestigd dat voor de 
toepassing van artikelen 85 en 86 een potentiele en indirecte invloed op de 

(69) H.v.J., 17 oktober 1972, 8/72, fur. 1972, 977. 
(70) H.v.J., 26 november 1975, 73/74, fur. 1975, 1514-1515. 
(71) H.v.J., 16 juni 1981, 126/80, fur. 1981, 1578. 
(72) H.v.J., 29 oktober 1980, 209 tot 215 en 218/78, fur. 1980, 3274. 
(73) Beschikking 23 juli 1974, Vereniging der Belgische Behangselpapierfabrikanten, PB L 237/3 
van 29 augustus 1974. 
(74) Beschikking 16 oktober 1980, PB L 318/32 van 26 november 1980. 
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goederen- of dienstenstroom tussen Lid-Staten volstaat. Ret wekt dan ook geen 
verbazing dat de Commissie in de beschikkingHugin/Liptons (75) op basis van de 
volgende feiten een inbreuk op artikel 86 had vastgesteld door de belangrijke 
Zweedse producent van kasregisters Rugin Kassaregisters AB (hi ern a Rugin AB) 
en haar Engelse 100% dochter Rugin Cash Registers Ltd (Rugin U.K.). Hugin 
U.K. weigerde vanaf 1972 Liptons, een kleine Engelse ondememing gespeciali
seerd in service-verlening voor kasregisters, nog !anger onderdelen te leveren die 
laatstgenoemde nodig had voor het uitoefenen van haar activiteit. De Commissie 
was van oordeel dat het Rugin-concem een machtspositie innam op de relevante 
markt, in casu die van Rugin-kasregisteronderdelen (zie hierover verder nr. 257) 
, ,omdat deze onderdelen niet verwisselbaar zijn met de onderdelen van andere 
merken en ook anderzins niet economisch kunnen worden geproduceerd". De 
weigering de onderdelen aan Liptons te leveren en het verbod door de moeder
maatschappij aan haar dochtermaatschappijen en dealers opgelegd om te leveren 
aan kopers in andere Lid-Staten (zodat Liptons' bevoorrading volledig werd 
afgesneden) maakte volgens de Commissie misbruik van die machtspositie uit. 
De ongunstige be'invloeding van de handel tussen Lid-Staten werd door de 
Commissie afgeleid uit het genoemde exportverbod(76). In beroep, tegen de 
Commissie-beschikking ingesteld door Rugin AB en Hugin U.K. bevestigde het 
Hof van Justitie (77) het bestaan van de machtspositie (en de afbakening van de 
relevante markt als die der onderdelen die door onafhankelijke ondememingen 
worden gevraagd) maar vemietigde het de beschikking omdat volgens hem de 
handel tussen Lid-Staten niet ongunstig wordt be'invloed door de belemmeringen 
die Rugin's gedrag oplevert voor de activiteiten van onafhankelijke gespeciali
seerde onderhoudsbedrijven. Ret Hof herinnert er vooreerst aan dat gedragingen 
waarvan de gevolgen zich binnen het grondgebied van een enkele Lid-Staat doen 
gevoelen, onder de nationale rechtsorde vallen (zie nr. 31) en vervolgt dat in het 
voorliggende geval de gevolgen voor de handelsactiviteit van Liptons en die voor 
de handel van onderdelen in het algemeen afzonderlijk dienen te worden onder
zocht. Ret Rof komt dan tot het volgende besluit: ,het staat vast dat Lipton's 
activiteiten zijn geconcentreerd in Londen en omgeving, althans zich nooit buiten 
het Verenigd Koninkrijk hebben uitgestrekt. Er is geen enkele aanwijzing dat 
Liptons haar activiteiten in de toekomst buiten deze geografische grenzen wil 
uitbreiden. Deze grenzen worden trouwens bepaald door de aard van de betrok
ken activiteiten zelf. Onderhoud, reparatie en verhuur van kasregisters alsmede 
de verkoop van tweedehandskasregisters lenen zich niet voor winstgevende 
activiteiten buiten een bepaalde zone rondom de operatiebasis van de ondeme
mingen" (78). Wat de distributie van Rugin-onderdelen als afzonderlijke com
merciele activiteit betreft meent het Rof dat, wegens de betrekkelijk geringe 
waarde van de onderdelen ook bij afwezigheid van restrictieve praktijken zoals in 

(75) Beschikking 8 december 1977, PB L 22/23 van 27 januari 1978. 
(76) ZiePB L 22/32 van 27 januari 1978. 
(77) H.v.J., 31 mei 1979, Hugin!Commissie, 22/78, Jur. 1979, 1899. 
(78) Jur. 1979, 1899. 
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casu door Hugin toegepast (exportverboden) een handel tussen Lid-Staten ach
terwege zou blijven (79). Ret Hof voegt daar evenwel aan toe- wat sommigen 
de vraag heeft doen stellen of het Hof niet voor een stuk is willen terugkomen op 
zijn vroegere extensieve interpretatie van het begrip , ,ongunstige be:invloeding 
van de interstatenhandel" (80) - dat als Liptons zich in casu tot doch
termaatschappijen en dealers van Hugin in sommige andere Lid-Staten heeft 
gewend, dat dit dan juist was omdat Hugins restrictieve beleid haar belette via de 
normale handelskanalen in haar behoeften aan onderdelen te voorzien: , ,haar 
pogingen om zich in de andere Lid-Staten onderdelen te verschaffen, kunnen dus 
niet worden beschouwd als een aanwijzing dater een normaal, daadwerkelijk of 
potentieel handelsverkeer in onderdelen tussen de Lid-Staten bestaat. Met andere 
woorden, had Liptons de onderdelen bij een dochtermaatschappij van Hugin in 
een andere Lid-Staat kunnen bemachtigen, dan aileen omdat Hugin bereid zou 
zijn geweest deze onderdelen buiten haar eigen distributienet te verkopen. In dat 
geval zou het echter normaal zijn dat Liptons zich tot de Hugin-doch
termaatschappij ter plaatse richtte in plaats van tot een in een andere Lid
Staat'' (81). Logisch aan deze uitspraak is dat het Hof bij de beoordeling van wat 
het normale niet , ,ongunstig'' be:invloede goederenverkeer tussen Lid-Staten zou 
zijn de situatie voor ogen neemt zonder misbruik van machtspositie en niet zoals 
ze resulteert uit de in het geding zijnde restrictieve praktijken. De uitspraak van 
het Hof zou o.i. echter meer in de lijn van de gevestigde (t.a.v. het criterium van 
de interstatenhandel ruime) jurisprudentie hebben gelegen indien het Hof niet had 
geweigerd in de effectievepogirigen aieLiptons had gedaan-om-zicninandete -
Lid-Staten te bevoorraden een aanduiding te zien dat die interstatenhandel rnis
schien toch, ook bij vrije mededinging- maar dan volledig vrije mededinging, 
zonder selectieve distributie - economisch interessant had kunnen zijn, met 
andere woorden dat er in casu toch van potentiele interstatenhandel en een 
ongunstige be:invloeding daarvan sprake was. 

HOOFDSTUK III 

ARTIKEL 85: KARTELVERBOD. BASISREGELS 

lNLEIDING 

39. Na 18 jaar beschikkingspraktijk (de eerste beschikking op grond van ar
tikel 85 dateert van 11 maart 1964 Grossfillex Fillistorf (82)) noopt de omvang 
van het aantal gepubliceerde (nagenoeg honderd) beschikkingen van de Commis-

(79) fur. 1979, 1900. 
(80) WERTHEIMER, H.W., ,Ret adagium van artikel86, E.E.G.: ,Quod licet bovi non licet fovi", 
in Europees Kartelrecht anna 1980, 208; contra AKYi'JREK-KIEVITS, S.E.W., 1980, 123. 
(81) fur., 1979, 1900. 
(82) Eerste Mededingingsverslag, 216. 
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sie (83) in verband met de toepassing van artikel 85 en zijn uitvoeringsbesluiten, 
dit overzicht in vergelijking tot de vorige overzichten met betrekk:ing tot ar
tikel 85 op te splitsen in een algemeen deel en een bijzonder deel waarin de 
toepassing van artikel 85 op specifieke soorten afspraken wordt besproken 
(Hoofdstuk IV). 
In de beschouwde periode vallen er heel wat individuele beschikkingen in 
uitvoering van artikel 85 te noteren. Daarentegen zijn er weinig voorschriften van 
algemene strekk:ing te vermelden. Behalve de vervanging van de bagatelbekend
mak:ing van 27 mei 1970(84) door de bekendmak:ing van de Commissie van 
19 december 1977 inzake overeenkomsten van geringe betekenis(85) en de 
verlenging en wijziging van Vo 2779/72 inzake specialisatieovereenkom
sten (86) traden slechts twee nieuwe besluiten van algemene strekking in werking. 
Op 26 november 1974 nam de Raad Vo 2988/74 inzake de verjaring van het recht 
van vervolging en van tenuitvoerlegging op het gebied van het vervoer- en 
mededingingsrecht(87). Op 18 december 1978 gaf de Commissie een bekend
mak:ing betreffende de beoordeling van toeleveringsovereenkomsten in het licht 
van artikel 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag(88). 

40. Van de lang verwachte verordening van de Commissie inzake octrooilicen
tieovereenkomsten werd (bij wijze van bekendmaking conform artikel 5 Vo 
19/ 65) uiteindelijk een on twerp gepubliceerd (89). N aar verluidt wacht de Com
missie met haar voorstel tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in de 
Maiszaad -zaak (90). 
Ook werd in de onderzochte periode reeds een ontwerp voor een verordening van 
de Commissie tot wijziging van Vo 67/67(91) bekend gemaakt. De Commissie 
besliste inmiddels Vo 67 I 67 ongewijzigd te laten en deze in 1983, bij de expiratie, 
door een totaal nieuwe verordening te vervangen. Het ontwerp van een dergelijke 
nieuwe verordening is in september 1981 met het Adviescomite voor mededin
gingsregelingen en economische machtsposities besproken en een gewijzigde 
versie zal, aldus een verklaring van Commissielid Andriessen in februari 
1982 (92), , ,in de komende maanden'' in hetPublikatieblad verschijnen. Uit het 
Elfde Mededingingsverslag(93) kan men ondertussen meer details over de voor
genomen regeling vememen (zie verder nr. 141). 

(83) Voor verdere cijfergegevens i. v .m. de beschikkingen betreffende de toepassing van artikel 85, 
zie het begin van Afdeling 3 van dit hoofdstuk. 
(84) PB C 64/1 van 2 juni 1970. 
(85) PB C 313/3 van 29 december 1977. 
(86) PB L 338/14 van 28 december 1977. 
(87) PB L 319/1 van 29 november 1974; zie verder nr. 403. 
(88) PB C 1/2 van 3 januari 1979. 
(89) PB C 58/12 van 3 maart 1979. 
(90) Tiende Mededingingsverslag, 20. Inmiddels is het arrest geveld, zie nr. 225. 
(91) PB C 31/2 van 7 februari 1978. 
(92) Antwoord op een schriftelijke vraag, PB C 30/22 van 8 februari 1982. 
(93) Biz. 24-25. 
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41. Tijdens de onderzochte periode noteerden wij 87 beschikkingen van de 
Commissie inzake een procedure op grond van artikel 85 terwijl slechts 8 be
schikkingen op grond van artikel 86 werden genomen. Verder noteerden we 28 
arresten van het Hof van Justitie die de toepassing van artikel 85 betroffen en dit 
op een totaal van 53 arresten en beschikkingen van het Hof of de President in 
verband met artikelen 85, 86 en/ of uitvoeringsbesluiten. 

42. Voor ons niet kwantificeerbaar is het informeel kartelbeleid van de Commis
sie, zoals dit blijkt uit de jaarlijkse Mededingingsverslagen en het Bulletin van de 
Europese Gemeenschappen. Wij herinneren enkel aan de uitspraak van VAN 
GERVEN: de formele beschikkingen vormen slechts de top van de ijsberg(94). 

AFDELING 1 

ARTIKEL 85, LID 1: HET KARTELVERBOD 

43. Artikel85, lid 1, verbiedt alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle 
besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen die de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen be'invloeden en 
een mededingingsbeperkend effect (kunnen) sorteren. Daarop volgen enkele 
voorbeelden, die in volgend hoofstuk, samen met andere vormen van mede
dingingsbeperking aan bod zullen komen. De begrippen onderneming en 
beinv loeding van de interstatenhandel kwamen reeds in vorig, aan artikelen 85 en 
86 gemeenschappelijk, hoofdstuk ter sprake. 

44. Hieronder worden achtereenvolgens de begrippen overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afge
stemde feitelijke gedragingen en mededinging(sbeperking) onderzocht. 

§ 1. Overeenkomsten tnssen ondernemingen 

A. CONSENSUALISME 

45. Uit vorig overzicht (NEELS, T.P.R., 1974, 707) bleekreeds dat een preciese 
definitie van ,overeenkomst" in het licht van artikel 85 niet zo belangrijk was, 
omdat de niet overeengekomen verstandhouding in gedragingen (zie § 3) even
eens onder het kartelverbod valt. Hoe dan ook, de Commissie en het Hof(95) 
kwalificeerden tevens een niet-ondertekend ,gentlemen's agreement" als een 
overeenkomst. 

(94) Leerboek, 413. 
(95) H.v.J., 15 juli 1970, 41/69, ACF/Chemiefarma, fur. 1970, 661. 
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46. In de onderzochte periode is eveneens uit de beschikkingspraktijk van de 
Commissie en de jurisprudentie van het Hof gebleken dat enkel naar het bestaan 
van wilsovereenstemming tussen economisch (voldoende) onafhankelijke onder
nemingen moet worden gekeken. Zo werden vanzelfsprekend de door de produ
centen van ruw aluminium ondertekende , ,Fair Trade Practices Rules for Produ
cers of Virgin Aluminium for the European Markets" als een overeenkomst 
gekwalificeerd(96) en werd de uitwisseling van brieven(97) resp. de onderteke
ning en terugzending van een circulaire(98) als voldoende bewijs voor het 
bestaan van een overeenkomst beschouwd. Verder werd in de beschikking 
Theal-Watts van 21 december 1976(99) het bestaan van een alleenverkoop/al-
1eenkoopovereenkomst afgeleid uit de mondelinge aanstelling door Watts van 
Theal als alleenverdeler en de mondelinge toestemming van Watts aileen Theal' s 
produkten te verdelen. Deze zienswijze werd door het Hof, in de afwijzing van 
het nietigheidsverzoek tegen genoemde beschikking, bevestigd, overwegende 
, ,dat de langdurige handelsrelatie, het vertrouwen en de steun die Watts na zijn 
eerste uitvindingen heeft ontvangen van Theal, die als dealer over een omvangrij
ker infrastructuur beschikte, een verklaring bieden voor het feit dat hun relatie is 
ontstaan en uitgebouwd zonder dat de handelspartners het nodig hebben gevon
den deze schriftelijk vast te leggen'' (100). Ook een overeenkomst die nooit werd 
ondertekend, maar nietternin toegepast valt onder het toepassingsgebied van 
artikel85(101). 

47. In de beschikking GERO-Fabriek van 22 december 1976(102) stelt de 
Commissie dat aan de toepassing van artikel 85 geen afbreuk doet het feit dat de 
mededingingsbeperking uit standaardovereenkomsten voortvloeit en dat be
paalde verkoopvoorwaarden niet door de afnemers worden ondertekend doch 
slechts op de keerzijde van de facturen vermeld staan. Ook de bepalingen uit de 
statuten van een cooperatieve c.q. een beroepsvereniging werden als overeen
komst in de zin van artikel 85 beschouwd omdat die statuten bij overeenkomst 
waren vastgesteld door de ondememingen die de cooperatieve hadden opge
richt(103). 

(96) Beschikking 15 juli 1975,/FTRA-regels voor producenten van ruw aluminium, PB L 228/3 van 
29 augustus 1975. 
(97) Beschikking 29 november 1974, Frans Japans kartel inzake kogellagers, PB L 343/19 van 
21 december 1974. 
(98) Beschikking 23 december 1977, BMW Belgium NV enBelgische BMW-concessiehouders, PB L 
46/33 van 17 februari 1978; beroep verworpen: H. v.J., 12 juli 1979, 32/78 en 36-82/78, Jur. 1979, 
2345. 
(99) PB L 39/19 van 10 februari 1977. 
(100) H.v.J., 20 juni 1978, 28/77, Tepea!Commissie, fur. 1978, 1415. 
(101) Beschikking 5 augustus 1979, BP Kemi-DDSF, PB L 286/32 van 14 november 1979. 
(102) PB L 16/8 van 19 januari 1977. 
(103) Beschikking 5 december 1979, Stremsel, PB L 51/19 van 25 februari 1980, en beschikking 
26 oktober 1980, lndustrieverband Solnhofener Natursteinplatten e. V., PB L 318/33 van 26 novem
ber 1980. 
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B. FEITELIJKE BEOORDELING 

48. In de genoemde GERO-Fabriek-beschikking herhaalt de Commissie dat de 
individuele overeenkomsten niet gei:soleerd bezien mogen worden maar in het 
licht van de feitelijke en juridische omstandigheden waarin ze gesloten zijn. Ook 
in de beschikkingDe Laval-Stork (1 04) wordt herhaald dat een overeenkomst niet 
slechts uit juridisch oogpunt mag worden beoordeeld, maar ook in haar economi
sche samenhang moet worden bezien. 

49. Men zal zich in dit verband herinneren dat zowel het Hof(105) als de 
Commissie(106) reeds gesteld hadden dat bij de toetsing van een overeenkomst 
aan artikel 85, met name eventuele soortgelijke overeenkomsten die in het kader 
van een zelfde (verkoops-)organisatie gesloten werden in aanmerking moeten 
genomen worden. Vooral met betrekking tot brouwerijcontracten is de leer van 
het cumulatief effect ontwikkeld: een overeenkomst met verwaarloosbare gevol
gen voor de markt (zoals die tussen een brouwer en een cafe-houder) komt toch in 
strijd met artikel 85 indien ze samen met andere overeenkomsten- brouwerij
contracten vormen meestal een heel netwerk- een cumulatief (wel merkbaar) 
effect op de mededinging krijgt(107). In zijn arresten Lancome/Etos (108) en 
L'Oreal/De Nieuwe AMCK (109) herinnert het Hof zelf aan zijn formule uit het 
Haecht /-arrest. 

50; De leer van het cumulatief effectleidde evenwel niet to teen v:eroordeling van 
brouwerijcontracten. In de zaakDe Norre/Brouwerij Concordia (110) werd im
mers de groepsvrijstelling van Vo 67/67 op exclusiefbevoorradingsovereenkom
sten toepasselijk verklaard: ,overwegende, dat het namelijk, voorzover het 
Verdrag zulks gedoogt, van groot belang is een generieke vrijstelling te voorzien 
ten behoeve van overeenkomsten die aileen onder het verbod van artikel 85 vallen 
wegens de cumulatieve werking die van het bestaan van een of meer netwerken 
van soortgelijke overeenkomsten uitgaat, dus als gevolg van omstandigheden 
welke aan de betrokken overeenkomst vreemd zijn, zodat partijen er in de regel 
niet nauwkeurig van op de hoogte zijn, terwijl een beoordeling van die omstan
digheden een onderzoek naar zo talrijke en complexe feiten vergt dat de nationale 
rechter zich voor bijzonder grote moeilijkheden geplaatst kan zien". In de 
selectieve-distributie-zaken ( 16 juli en 11 december 1980) was het antwoord op 
de prejudiciele vragen van de nationale rechters wel wat complexer (zie verder 
nr. 52). 

(104) Beschikking 28 juli 1977, PB L 215/11 van 23 augustus 1977. 
(105) H.v.J., 12 december 1967, Haecht I, 23/67, fur. 1967, 522; H.v.J., 25 november 1971, 
Beguelin, 22/71, fur. 1971, 960-961. 
(106) Beschikking 28 oktober 1970, Omega, PB L 242/22 van 5 november 1970. 
(107) H.v.J., 12 december 1967, Haecht I, 23/67, fur. 1967, 522. 
(108) H.v.J., 16 juli 1980, 99/79, fur. 1980, 2536. 
(109) H.v.J., 11 december 1980, 31/80, fur. 1980, 3792. 
(110) H.v.J., 1 februari 1977, 47/67, fur. 1977, 95. 
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51. De beoordeling van een overeenkomst in het ruime kader van de gehele 
verkoopsorganisatie heeft ook bij alleenverkoopovereenkomsten zijn be lang. In 
hetDassonville-arrest(111) stelde het Rof dat ter beoordeling of een dergelijke 
overeenkomst- in de Nederlandse vertaling van het arrest ten onrechte , ,alleen
vertegenwoordigingsovereenkomst" genoemd- in strijd komt met artikel 85, 
lid 1, doordat de concessionaris parallel-import kan beletten, , ,niet slechts de 
rechten en verplichtingen die uit de bepalingen der overeenkomst voortvloeien in 
aanmerking dienen te worden genomen, doch ook de economische enjuridische 
omstandigheden waarin zij haar plaats vindt en met name soortgelijke overeen
komsten die tussen dezelfde producent en de concessionarissen in andere Lid
Staten mochten zijn aangegaan". 

52. Ret in aanmerking nemen van de feitelijke context van een overeenkomst is 
in feite niets anders dan het nagaan of de overeenkomst wei van aard is de 
mededinging te beperken (over ,mededingingsbeperking" zie verder nr. 82), 
zoals blijkt uit het arrestLancome/Etos (112) en in identieke bewoordingen het 
arrest L'Oreal/De Nieuwe AMCK(113): ,om te kunnen beoordelen of een 
overeenkomst als verboden moet worden beschouwd wegens de vervalsing van 
de mededinging die het doel of het gevolg ervan is, moet de mededinging worden 
bezien in het verb and van de omstandigheden waartoe zij zich zonder de litigieuze 
overeenkomst zou afspelen. Riertoe zal men met name hebben te letten op de aard 
en de al dan niet beperkte hoeveelheid van de produkten waarop de overeenkomst 
betrekking heeft, de positie en het gewicht van de partijen op de betrokken markt 
en het gei:soleerde karakter dan wel juist de omstandigheden dat zij deel uitrnaakt 
van een reeks van overeenkomsten''. 

C. 0VEREENKOMST EN OVERHEIDSMAATREGEL 

53. Tot de feitelijke samenhang waarin een overeenkomst zich kan voordoen 
behoort ook hetoverheidsoptreden. De overheid van een Lid-Staat kan, na de 
afschaffing van intracommunautaire douanerechten (zie artikel 12 e.v. Verdrag) 
en kwantitatieve beperkingen op de invoer uit andere Lid-Staten, het vrij goede
renverkeer binnen de gemeenschappelijke markt nog belemmeren door middel 
van zeer uiteenlopende nationale voorschriften van zowel publiekrechtelijke 
(gezondheids-, veiligheids- en technische voorschriften) als van privaatrech
telijke aard ( zoals de bescherrning van de industriele eigendomsrechten). Derge
lijke ,maatregelen van gelijke werking" (als invoerbeperkingen) zijn slechts 
binnen de door artikel 30-36 Verdrag gestelde grenzen toelaatbaar. Ret gebruik 
dat ondernemingen van de rechten (zoals merk- en octrooirechten) die ze aan 
dergelijke voorschriften ontlenen maken om de mededinging te beperken kan niet 

(111) H.v.J., 11 juli 1974, 8/74, fur. 1974, 853. 
(112) H.v.J., 10 juli 1980, 99/79, fur. 1980, 2536. 
(113) H.v.J., 11 december 1980, 31/80, fur. 1980, 3780. 
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geheellos worden gezien van het toepassingsgebied van de artikelen 85 en 86. 
Gezien de enorme omvang die de jurisprudentie i. v .m. artikelen 30-36 de laatste 
jaren heeft aangenomen dient deze jurisprudentie hier buiten beschouwing te 
worden gelaten ( 114). Op deze plaats kan echter de vraag worden gesteld in welke 
mate een overeenkomst die door de overheid in strijd met artikel 30 verleende 
rechten regelt, in strijd kan zijn met artikel 85 en dus nietig. 

54. In de hoger geciteerde Dassonville-zaak(115) werd door de Belgische al
leenimporteur van de Schotse whiskymerken ,VAT 69" en ,Johnny Walker" 
gebruik gemaakt van de administratieve uitlegging van het K.B. van 2 december 
1934 inzake de bescherming van buitenlandse benamingen van oorsprong om 
parallelimport vanuit Frankrijk van authentieke Schotse Whisky te bestrijden. 
Het Hof achtte, in zijn antwoord op de prejudiciele vraag van de correctionele 
rechtbank te Brussel, de Belgische reglementering in strijd met artikel 30. De 
overeenkomst tussen de alleenimporteur en de Britse fabrikant werd echter niet 
reeds door het enkele feit dat zij gedoogt- of er zich niet tegen verzet- dat van 
zodanige regeling gebruik gemaakt wordt in strijd met artikel 85 geacht(116). 
Conform hiermede is de hoger (nr. 46) in een ander verb and geciteerde veroorde
ling van de overeenkomst tussen Theal en Watts (Tepea/Commissie) waar de 
mededingingsbeperking onder meer het gevolg was van het feit dat Watts zich 
niet verzette tegen het deponeren door Theal in Nederland van een merk dat Watts 
toebehoorde. Gedragingen, meestal (stilzwijgende) overeenkomsten ofbedingen 
in overeenkomsten die, zoals niet-betwistingsclausules in octrooilicentie~over
eenkomsten, tot strekking hebben ten opzichte van bepaalde potentiele con
currenten geen gebruik te maken van door de wet verleende rechten, zijn wel 
strijdig met artikel 85 indien ze de mededinging merkbaar beperken en de 
interstatenhandel ongunstig bei:nvloeden (zie verder Hoofdstuk IV, Mde
ling 11). 

55. Een andere vraag is of er nog wel van mededingingsbeperking tengevolge 
van gedragingen van ondememingen sprake kan zijn wanneer die gedraging op 
beslissende wijze bei:nvloed wordt door nationale voorschriften en admini
stratieve praktijken (zie ook verder nr. 84). 

Daarentegen belet het feit dat een bepaalde vrijwillige gedraging van ondeme
mingen (in casu verticale prijsbinding) door een nationale wettelijke maatregel in 
de hand wordt gewerkt niet de toepassing op die gedraging van de artikelen 85 en 
86. In verband met artikel 86 werd dit uitdrukkelijk door het Hof van Justitie 
gesteld in het arrestlnno/ATAB (117). 

(114) Zie hierover bijvoorbeeld VAN GERVEN W. en G01ZEN, F., ,L'elirnination des barrieres 
non-tarifaires avec reference particuliere au droit de Ia propriete industrielle ainsi qu'au droit 
d'auteur", F.I.D.E., Reports for the Tenth Congress, 24th-26th June 1982, Dublin, 1982. 
(115) Zie nr. 51. 
(116) Jur. 1974, 853; eenzelfde regel vindt men terug in de EMJ-CBS-arresten, Jur. 1976, 846. 
(117) H.v.J., 16 november 1977, 13/77, Jur. 1977, 2145. 
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56. Op een overheidsmaatregel zelf is artikel 85 (, ,mededingingsregelen voor 
ondememingen") evenwel niet van toepassing. Ook dit werd door het Hof 
duidelijk gesteld naar aanleiding van een prijsregeling. In het antwoord op de 
laatste vraag in de zaak Buys (118) overwoog het Hof dat artikel 85 , ,gezien de 
materiele werkingssfeer ervan, geen be trekking heeft op een nationale prijsstop''. 
Immers, , ,de toepassing door een Lid-Staat van een dergelijke nationale regeling 
op produkten die onder een gemeenschappelijke marktordening vallen maakt 
weliswaar inbreuk op het beginsel van artikel 5 van het Verdrag doordat zij de 
doelstellingen of de werking van deze gemeenschappelijke ordening in gevaar 
brengt, doch de beoordeling van de verenigbaarheid van een dergelijke regeling 
met het gemeenschapsrecht moet niet plaatsvinden aan de hand van de bepalingen 
van artikel 85 van het Verdrag maar van de bepalingen betreffende genoemde 
marktordening''. 

D. 0VEREENKOMSTEN TUSSEN VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN 

57. In het nietigheidsverzoek tegen de FRUBO-beschikking van de Commis
sie(ll9) stelden de Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenim
porthandel en de Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten dat een 
overeenkomst tussen verenigingen slechts onder artikel 85, lid 1, kon vallen, als 
daaruit dadelijk tussen de aangesloten ondememingen rechtstreeks afdwingbare 
verplichtingen ontstaan, hetgeen in casu niet het geval zou zijn, omdat de uit 
hoofde van de overeenkomsten aan de !eden opgelegde verplichtingen slechts 
door de verenigingen zelf konden worden afgedwongen. In zijn arrestFRUBOI 
Commissie (120) verwierp het Hof deze formalistische interpretatie en achtte 
artikel85, lid 1, van toepassing op verenigingen , voor zover haar eigen activi
teiten of die van de aangesloten ondememingen ertoe strekken de in die bepaling 
bedoelde gevolgen teweeg te brengen". In de Nederlands-Vlaamse boeken
zaak(l21) zette de Commissie deze lijn verder: de overeenkomst tussen de 
Nederlandse en de Vlaamse vereniging van uitgevers en boekhandelaars wordt op 
formele wijze als overeenkomst tussen ondememersverenigingen gekwalifi
ceerd. Hier wordt echter onder verwijzing naar hetFRUBO-arrest aan toegevoegd 
dat de overeenkomst, aangezien ze door de leden van die verenigingen die zelf 
ondememingen zijn, moet worden nageleefd, een overeenkomst tussen onder
nemingen is in de zin van artikel 85, lid 1. 

58. In de NAVEWA-ANSEAU-beschikking(122) tenslotte was sprake van een 
overeenkomst tussen ondememingen (fabrikanten en exclusieve importeurs van 
was- en vaatwasautomaten) en een ondememersvereniging, m.n. de Nationale 

(118) H.v.J., 18 oktober 1979, 5/79, fur. 1979, 3230-3231. 
(119) Beschikking 25 ju1i 1974, PB L 237/16 van 29 augustus 1974. 
(120) H.v.J., 15 mei 1975, 71/74, fur. 1975, 583. 
(121) Beschikking 25 november 1981, PB L 54/36 van 25 februari 1982. 
(122) Beschikking 17 december 1981, PB L 167/39 van 15 juni 1982. 
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Vereniging der Waterleidingsbedrijven, een V.Z.W. waarvan intercommunales, 
regies, overheidsdiensten en gemengde bedrijven lid zijn (dus ook echte over
heidsondememingen: zie over dit aspect verder nr. 309). Artikel 85, lid 1, is, 
aldus de Commissie onder verwijzing naar het FRUBO-arrest, evenzeer op een 
dergelijke overeenkomst van toepassing. 

E. OVEREENKOMSTEN TUSSEN ONDERNEMINGEN BEHORENDE TOT DEZELFDE 

GROEP 

59. Overeenkomsten tussen juridisch zelfstandige maar economisch (sterk) af
hankelijke ondememingen, bijvoorbeeld moeder- en dochtermaatschappijen, 
zijn ongetwijfeld ,overeenkomsten" in de zin van artikel 85 maar zullen door
gaans geen mededingingsbeperkende strekking of effect hebben omdat mededin
ging tussen de betrokken ondememingen bij voorbaat uitgesloten is. Ret 
vraagstuk van de intra-concem-concurrentie komt bij de behandeling van het 
mededingingsbegrip ter sprake (zie nr. 74). 

F. 0VEREENKOMST TUSSEN PRINCIPAAL EN AGENT 

60. In het arrest Suiker Unie e.a./Commissie (123), stelt het Hof dat een han
delsvertegenwoordiger die voor rekening en in naam van de principaal goederen 
verkoopt maar hierbij diens richtlijnen moet volgen en voor diens belangen moet 
waken in beginsel_als e~n_in_djens_ond(!ri!_emil}g_QIJgenomen hulporgaan dient te 
worden beschouwd, en met die ondememing een econoillische eenheid vonnt: 
Een beding in het vertegenwoordigingscontract (in casu een niet mededin
gingsclausule) kan bijgevolg niet in strijd zijn met artikel 85. Dit wordt echter 
anders ,wanneer in de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en zijn door 
partijen als handelsvertegenwoordigers aangeduide tussenhandelaren aan deze 
laatsten taken worden opgedragen of overgelaten die in economisch opzicht die 
van onafhankelijk handelaar benaderen daar die bedoelde tussenhandelaren de 
geldelijke risico's verbonden aan de verkoop of de tenuitvoerlegging van met 
derden afgesloten contracten te dragen krijgen; dat de tussenhandelaren dan 
immers niet als in de ondememing van de opdrachtgever opgenomen hulporganen 
zijn te beschouwen, zodat een tussen hen overeengekomen beding behelzende 
een mededingingsverbod een krachtens artikel 85 verboden overeenkomst tussen 
ondememingen kan opleveren''. 

G. OVEREENKOMST EN BESLUIT VAN ONDERNEMERSVERENIGING 

61. Een scherp onderscheid tussen de overeenkomsten en de andere in artikel 85 
genoemde mededingingsbeperkende gedragingen, inzonderheid de besluiten van 
ondememersverenigingen, achtte het Hof, in navolging van de Commissie, niet 
nodig (124). In het arrestFEDETAB !Commissie werd een aanbeveling uitgaande 
van de vereniging, we gens het dwingende karakter ervan voor de leden, zowel als 

(123) H.v.J., 16 december 1975, fur. 1975, 2019. 

(124) H.v.J., 29 oktober 1980,FEDETAB/Commissie, fur. 1980,3250. 
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een overeenkomst als een besluit van een ondememersvereniging gekwalificeerd. 
Bovendien zou, aldus het Hof, zelfs indien het dwingend karakter in casu zou 
hebben ontbroken, het kartelverbod toepasselijk zijn geweest, omdat er dan 
sprake zou zijn van een onderling afgestemde feitelijke gedraging (zie ook verder 
nr. 65). 

H. BEEINDIGDE OVEREENKOMSTEN 

62. De territoriale splitsing van de rechten op het platenmerk ,Columbia" 
tussen CBS en EMI, was het resultaat van een inmiddels ontbonden kartel. Ret 
Hof overwoog , ,dat wanneer, gelijkin casu, ondememersafspraken niet meer van 
kracht zijn, het voor de toepasselijkheid van artikel 85 voldoende is dat zij na hun 
formele beeindiging hun werking nog uitoefenen; dat een ondememersafspraak 
slechts dan wordt geacht haar werking uit te oefenen, indien de handelswijze der 
betrokkenen implicite van de aan de ondememersafspraken eigen afstemmings
en coordinatie-elementen doet blijken en hetzelfde resultaat oplevert als met de 
ondememersafspraak werd beoogd; dat zulks niet het geval is indien bedoelde 
werking niet verder gaat dan die welke zonder meer is verbonden aan de uitoefe
ning van nationale merkrechten (EM! Records/CBS United Kingdom, resp. EM/ 
Records/CBS Grammofon en EM/ Records/CBS Schallplatten)(125). 

63. Anderzijds kan volgens de Commissie samenwerking na beeindiging van een 
overeenk:omst een onderling afgestemde feitelijke gedraging opleveren (beschik
king Loodwit) (126). 

§ 2. Besluiten van ondernemersverenigingen 

64. In de onderzochte periode kwamen in de beschikkingspraktijk van de Com
missie de volgende voorbeelden van mededingingsbeperkende besluiten van 
ondememersverenigingen voor: 

1) Ret opleggen van een boete door het ,Haarden- en Kachelbureau" aan een 
grassier die in strijd met de door hem ondertekende , ,Herziene Overeenkomst 
Haarden- en Kachelhandel'' aan niet door het kartel erkende detailhandelaars had 
geleverd (Haarden en Kachelhande/)(127). 

2) Ret door het , ,Bureau national interprofessionnel de 1' armagnac'' in een nota 
uitgevaardigd verbod om armagnac van de ouderdomsklassen vier en vijf onge
botteld te leveren. Ret feit dat het Franse decreet nr. 62-20 van 8 januari 1962 aan 
de beroepsvereniging van producenten, cooperaties, stokers en handelaars in 
armagnac die het BNIA is, bepaalde taken betreffende kwaliteitscontrole heeft 
opgelegd, betekent volgens de Commissie niet dat men het niet als een ondeme
mersvereniging in de zin van artikel 85, lid 1, kan beschouwen omdat de getrof-

(125) H.v.J., 15 juni 1976, 51/75, 86/75 en 96/75, Jur. 1976, 847; 905; 947. 
(126) Beschikking 12 december 1978, PB L 21/16 van 30 januari 1979. 
(127) Beschikking 3 juni 1975, PB L 159/22 van 21 juni 1975. 
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fen maatregel buiten het kader van de vervulling van de taken valt die door het 
decreet aan het BNIA verleend zijn. Het feit dat de leden van het BNIA benoemd 
worden door de minister van landbouw en het genomen besluit van het bureau 
door de regeringscommissaris werd goedgekeurd volstaat niet, aldus nog steeds 
de Commissie, om de conclusie te ontkrachten dat het in casu om een privaat
rechtelijke maatregel gaat waarop artikel 85 toepassing vindt (Pabst & Richarz/ 
BNIA)(l28). 

3) De tentoonstellingsreglementen van het Bureau Permanent International des 
Constructeurs d' Automobiles (129) en van het Comite Europeen de Cooperation 
des Industries de la machine-outil(130). 
4) De tussen producentenorganisaties en expediteursorganisaties overeengeko
men en aan expediteurs opgelegde voorwaarden inzake bevoorrading in 
bloemkool, artisjokken en primeuraardappelen op de Bretoense groentenveilin
gen (Bloemkool)(131). 

5) Twee besluiten van de ,Vereniging van transportassurandeuren in Neder
land'' waarin de leden verboden werd herverzekepngscontracten te aanvaarden 
ten gunste van niet -leden van de V ereniging, respectievelijk de concurrentie werd 
beperkt bij de overdracht van zeeverzekeringsportefeuilles(132). 

6) Besluiten van drie (regionale) ltaliaanse verenigingen van groothandelaars in 
vlakglas (ISVE, ASVIC en AMVL) waarin de leden verplicht werden via de 
associaties te kopen en gemeenschappelijke prijslijsten nate leven (jflakglas in 
I tali e) (133). 
7) De , ,Aanbeveling inzake de verkoop van sigaretten op de Belgische markt'' 
(Mestdagh-Huyhebaert/FEDETAB) (134). 

Laatstgenoemde beschikking waarin de vereniging van Belgische sigaretten
fabrikanten en -handelaars werd veroordeeld wegens genoemde , ,Aanbeveling'' 
werd door het Hof bevestigd in zijn arrest van 29 oktober 1980 (FEDETABI 
Commissie)(135). Het Hof preciseerde in dit arrest dat een ,aanbeveling" ten 
aanzien waarvan de leden van de vereniging aan wie ze was gericht te kennen 
hadden gegeven ze te zullen opvolgen wel degelijk een ,besluit van een onder
nemersvereniging" uitmaakt. In dit arrest stelde het Hof verder dat artikel 85, 
lid 1, ook van toepassing is op verenigingen (zoals V.Z.W. 's), voor zover haar 
eigen activiteiten of die van de aangesloten ondememingen er toe strekken de 
gevolgen teweeg te brengen die deze bepaling beoogt tegen te gaan. 

(128) Beschikking 26 juli 1976, PB L 231/24 van 21 augustus 1976. 
(129) Beschikk:ing 7 november 1977, PB L 299/18 van 23 november 1977. 
(130) Beschikking 7 december 1978, PB L 11/16 van 17 januari 1979; zie ook reeds Beschikking 
13 maart 1969, PB L 69/13 van 20 maart 1969. 
(131) Beschikk:ing 2 december 1977, PB L 21/23 van 26 januari 1978. 
(132) Informele interventie, Bull. E.G., 1976-10, nr. 2111. 
(133) Beschikking 28 september 1981, PB L 326/32 van 13 november 1981. 
(134) Beschikking 20 juli 1978, PB L 224/29 van 16 augustus 1978, verder aangeduidAanbeveling 
FEDETAB. 
(135) Zaken 209-215 en 218/78, Jur. 1980, 3250. 
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§ 3. Onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

A. BEGRIP 

65. Ook van deze vorm van kartelisatie vonden we in de onderzochte periode 
enkele voorbeelden in de beschikkingspraktijk van de Commissie en in de 
jurisprudentie van het Hof. In de beschikkingen wordt op de inhoud van het 
begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging niet ingegaan. Een verdere 
verduidelijking van dat begrip ten overstaan van zijn eigen vroegere jurispruden
tie brengt hetHofvan Justitie in het arrestSuiker Unie e.a./Commissie (136). In 
de Kleurstoffenzaak(137) omschreef het Hof de onderling afgestemde feitelijke 
gedraging reeds in de volgende termen: ,( ... ) een vorm van coordinatie tussen 
ondernemingen ( ... ),die, zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt, 
de risico's der onderlinge concurrentie welbewust vervangt door een feitelijke 
samenwerking''. Voorts overwoog het Hof , ,dat de onderling afgestemde feite
lijke gedraging derhalve naar haar aard niet alle bestanddelen van een overeen
komst omvat, doch onder andere het resultaat kan zijn van een coordinatie welke 
in het gedrag der deelnemers tot uiting komt; dat ofschoon een parallellie in de 
gedragingen op zichzelf niet met een onderling afgestemde feitelijke gedraging 
mag worden gelijkgesteld, zij nochtans een ernstige aanwijzing voor een zoda
nige gedraging kan opleveren wanneer zij leidt tot mededingingsvoorwaarden 
die, gelet op de aard der produkten, op de grootte en het aantal der ondernemingen 
en op de omvang van de markt, niet met de normaal te achten marktvoorwaarden 
overeenkomen ; dat dit inzonderheid het geval is wanneer het parallel gedrag 
geeigend is belanghebbenden in staat te stellen om voor het prijsevenwicht naar 
een ander niveau te streven dan hetwelk bij mededinging zou zijn ontstaan, en om 
eenmaal ingenomen posities te bevriezen ten detrimente van een daadwerkelijk 
vrij verkeer der produkten binnen de gemeenschappelijke markt en van de 
vrijheid van verbruikers in de keuze van hun leveranciers" (138). 

66. In de Suikerzaak wierpen de Suiker Unie en de Societe Anonyme Sucriere 
als verweer tegen de beschikking van 2 januari 1973 (Europese Suikerin
dustrie)(139), (waarin o.m. gedragsafstemmingen tussen hen en andere onder
nemingen werden veroordeeld) op dat de term onderling afgestemde feitelijke 
gedraging een plan doet veronderstellen, alsmede de bedoeling bij voorbaat 
onzekerheid over het toekomstig marktgedrag der consumenten uit te sluiten, 
zodat met de enkelemogelijkheid dat belanghebbenden zich over en weer van de 
parallelle of complementaire aard hunner beslissingen bewust zijn geweest niet 
mag worden volstaan, wil niet iedere poging van een onderneming zo intelligent 
mogelijk op het optreden van een concurrent in te spelen, zijn verboden. Het Hof 
grijpt deze opwerping aan om de termen coordinatie en samenwerking uit zijn 

(136) H.v.J., 16 december 1975, 40-48, 50, 56, 111, 113, 114/73, Jur. 1975, 1948. 
(137) Jur. 1972, 658; zie NEELS, T.P.R., 1974,713. 
(138) Cursivering toegevoegd. 
(139) PB L 140/17 van 26 mei 1973; zie NEELS, T.P.R., 1974,713. 
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vroegere rechtspraak te preciseren. Deze termen houden, aldus het Hof, al
lerminst in ,dater een werkelijk 'plan' zou moeten zijn opgesteld en dienen te 
worden verstaan in het licht van de in de Verdragsvoorschriften inzake de 
mededinging besloten voorstelling, dat iedere ondernemer zelfstandig moet be
paten welk beleid hi} op de gemeenschappelijke markt zal voeren ( . .. ) ''. Deze eis 
van zelfstandigheid sluit niet uit dat een ondememer zijn beleid intelligent aan het 
vastgestelde of te verwachten marktgedrag van concurrenten aanpast, maar het 
opnemen van contact met effectieve of potentiele concurrenten om hen in hun 
marktgedrag te bei:nvloeden of om de zelf aan- of voorgenomen marktgedrag 
ingen te signaleren is ,onverbiddelijk" in strijd met genoemde eis(140). 

67. In de Bankprovisiezaak, het arrestZiichner/Bayerische Vereinsbank(l41), 
herhaalt het Hof zijn overwegingen uit de Kleurstoffen- en Suikerzaken, maar 
preciseert verder de grenzen tussen normaal marktgedrag en mededingingsbeper
kende gedragsafstemming. Ook in dit arrest wordt gezegd dat de eis van zelf
standigheid geen intelligente aanpassing van het ondememingsbeleid aan het 
marktgedrag der concurrenten in de weg mag staan , ,doch ( deze eis van zelf
standigheid) staat onverbiddelijk in de weg aan enigerlei tussen zulke ondeme
mers aldan niet rechtstreeks opgenomen contact, dat ten doel of ten gevolge heeft 
dat mededingingsvoorwaarden ontstaan die, gelet op de aard der produkten of 
verleende diensten, de grootte en het aantal der ondememingen en op de omvang 
van de betrokken markt, niet met de normaal te achten voorwaarden van die markt 
overeeriKomen' ·~ Inaeze pfejudiciele -iaalCWaar ae toetsihg aan artlkel-85 van 
parallel gedrag bij de berekening van een uniforme bankprovisie bij bankover
schrijvingen van de ene Lid-Staat naar de andere aan de orde was zegt het Hof 
verder dat de nationale rechter zal dienen te onderzoeken onder meer of tussen de 
banken die zich parallel gedragen onderling contact of althans een uitwisseling 
van gegevens bestaat over onder meer de hoogte van de provisies die voor 
vergelijkbare overmakingstransacties daadwerkelijk zijn berekend of voor de 
toekomst zijn voorzien(l42). 

68. Het belang van het onderscheid tussen overeenkomst en onderling afge
stemde feitelijke gedraging lijkt enkel op het vlak van de bewijslast te liggen: een 
overeenkomst valt reeds onder artikel 85 van zodra zij ertoe strekt de mededin
ging te beperken, bij een onderling afgestemde feitelijke gedraging moet een 
daadwerkelijke mededingingsbeperking worden aangetoond. 

Afgezien daarvan is een haarscherpe aflijning tussen beide categorieen evenwel 
niet nodig (zie de zaakFEDETAB)(143). Gegeven een mededingingsbeperkend 
effect dat van een sam en werking tussen ondemerningen uitgaat dient de Commis
sie niet het bewijs van een overeenkomst te brengen: zij kan volstaan met het 
bewijs van een gedragsafstemming. 

(140) fur. 1975, 1945, cursivering toegevoegd. 
(141) H.v.J., 14 juli 1981, 172/80, nog niet gepubliceerd, ov. 14. 
(142) Zaak: 172/80, ov. 21. 
(143) H.v.J., 29 oktober 1980, 209/78, fur. 1980,3250. 
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B. TOEPASSINGSGEV ALLEN: BESCHIKKINGEN 

69. Zoals gezegd zijn ook in verscheidene beschikkingen van de Commissie 
voorbeelden van onderling afgestemde feitelijke gedragingen terug te vinden. 

1) In een eerste beschikking worden de door de Belgische en Nederlandse 
Verenigingen van papierfabrikanten aangemelde onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen door de Commissie als overeenkomsten gekwalificeerd. De mede
dingingsbeperking vloeide in casu voort uit een aantal gedragingen (wederzijdse 
mededeling van prijzen en verkoopsvoorwaarden, wederzijdse aanpassing van 
prijzen en deelneming aan normalisatiewerkzaamheden) die elders (zie nr. 201 
e.v.) als samenwerkingsovereenkomsten worden beschreven (ze veronderstellen 
inderdaad het bestaan van een overeenkomst) (beschikking C obelpa !VNP) ( 144). 
2) Ook in de beschikking Plantaardig Perkament(I45) wordt een onderling 
afgestemde feitelijke gedraging uit de papierindustrie veroordeeld. In deze be
schilling worden de gewraakte gedragingen (uitwisseling van informatie over 
prijzen en hoeveelheden, gemeenschappelijke vaststelling van prijzen op de 
exportmarkten) na een ambtshalve procedure echter door de Commissie zelf als 
onderling afgestemde gedraging gekwalificeerd. In het licht van wat hoger over 
het begrip, ,overeenkomst en besluiten'' werd gezegd (zie nr. 61) lijkt ons vooral 
verrassend de conclusie ( ov. 71) dat het gedrag inhoudende dat men meerdere 
malen per jaar bijeenkomt om het peil van de verkoopprijzen ,vast te stellen" 
(d. z. de termen van de Commissie) een onderling afgestemde feitelijke gedraging 
(en kennelijk niet een overeenkomst of een besluit van een ondernemingsvereni
ging) is. Misschien heeft de Commissie in casu door deze te zwakke kwalificatie 
eerder bepaalde ondernemingen dan de beroepsvereniging (,,Genuine Vegetable 
Parchment Association") willen treffen. 
3) Overeenkomsten inzake de uitwisseling van informatie kunnen, op zichzelf 
beschouwd, toelaatbaar zijn in het licht van artikel 85, maar wanneer ze leiden tot 
uniforme prijsverhogingen !evert dit ten aanzien van de bij de informatie-over
eenkomst betrokken ondernemingen een verboden gedragsafstemming op. Dit 
blijkt uit de informele interventie van de Commissie tegen de Vereniging van 
Kettingfabrikanten ( 146) en de beschikking BP Kemi IDDSF (14 7). In laatstge
noemde beschikking ( ov. 54) luidt het ,dat een toepassing van identieke prijzen 
op zichzelf wellicht nog niet het bewijs van een onderling afgestemde feitelijke 
gedraging oplevert, maar een zeer sterke indicatie voor zulk een gedraging vormt, 
wanneer zij onder normale omstandigheden op de markt vermoedelijk niet zou 
plaatsvinden; dat zulk een indicatie nog verder wordt versterkt wanneer de 
betrokken vennootschappen voorheen waren gebonden aan een uitdrukkelijke 
prijsafspraak en wanneer zij regelmatig gedetailleerde informatie uitwisselen 
betreffende aan individuele klanten verkochte hoeveelheden". 

(144) Beschikking 8 september 1977, PB L 242/70 van 21 september 1977. 
(145) Beschikking 23 december 1977, PB L 70/54 van 13 maart 1978. 
(146) Bull. E.G., 9-1975, nr. 2109. 
(147) Beschikking 5 september 1979, PB L 28/32 van 14 november 1978. 
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4) Onderling afgestemde gedragingen kunnen ook een aanvulling betekenen op 
overeenkomsten. Dit was het geval bij de vennoten van het Centraal Stikstof
Verkoopkantoor (CSV), met name de Unie van Kunstmestfabrieken (UKF) en de 
Nationale Stikstofmaatschappij (NSM). De producentenovereenkomst (voorna
melijk inzake gezamenlijke verkoop) en het CSV zelf vormden slechts het kader 
waarbinnen de samenwerking tussen UKF en NSM door middel van overeen
komsten en gedragsafstemmingen plaats vond (Centraal Stikstof Verkoopkan
toor)(148). 
5) Ret kartel van loodwitfabrikanten in verband met de uitwisseling van infor
matie en de vaststelling van leveringsquota's berustte op een schriftelijke over
eenkomst van 1971 die na de beeindiging in 1972 is voortgezet. Deze samen
werking leverde na 1972, aldus de Commissie, in ieder geval een verboden 
gedragsafstemming op (Loodwit)(149). De door ons gecursiveerde woorden ,in 
ieder geval'' lijken erop te wijzen dat ook na de formele beeindiging ervan nog 
van een overeenkomst in de zin van artikel 85 sprake kan zijn maar dat dit in casu 
niets ter zake deed omdat alleszins het bestaan van mededingingsbeperkende 
gedragsbe!nvloeding in de vorm van onderling afgestemde feitelijke gedraging 
bewezen was. 
6) Ret exportkartel van linoleumproducenten (Linoleum Manufacturer's Export 
Convention) dat op een overeenkomst berustte tussen Nederlandse, Duitse en 
Engelse ondernemingen kon, gezien de positie van de betrokken firma's op hun 
binnenlandse markt, eveneens de voorwaarden scheppen voor een . onderling 
afgestemde feitelijke gedraging op de markten die van het toepassingsgebied van 
de overeenkomst (met name dus in Belgie, Luxemburg, Denemarken, Ierland en 
derde landen) uitgesloten waren, zodat de concurrentie op de gemeenschappelijke 
markt kon worden beperkt(150). 
7) In de beschikkingPioneer (151) werd de verhindering van import van Japanse 
hi-fi-apparatuur uit de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk in Frankrijk 
door toedoen van de importeur voor Europa (Pioneer Electronic) in samen
werking met zijn Duitse en Engelse dochters en hun afnemers als onderling 
afgestemde feitelijke gedraging gekwalificeerd. De Commissie verstrekte in deze 
zaak ( op uitvoerige wijze) bewijsmateriaal in verb and met tussen hogergenoemde 
ondernemingen belegde vergaderingen en uitgewisselde informatie en maakte 
aannemelijk dater een verband bestond tussen de ,onmogelijkheid" voor ver
schillende van deze ondernemingen aan een Franse detaillist te verkopen en het 
bekend worden (bij Pioneer Electronic Europe en zijn vertegenwoordigers) dat de 
bestellingen van de Duitse en Engelse dealers voor export naar Frankrijk bestemd 
waren. 

(148) Beschikking 20 juli 1978, PB L 242/15 van 4 september 1978. 
(149) Beschikking 12 december 1978, PB L 21/16 van 30 januari 1979. 
(150) Informe1e tussenkomst van de Commissie, Bull. E.G., 4-1975, nr. 2110. 
(151) Beschikking 14 december 1979, PB L 60/21 van 5 maart 1980. 
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§ 4. Verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging op de ge-
meenschappelijke markt 

70. Zoals in vorig overzicht zullen enkele algemene beschouwingen worden 
gewijd aan het begrip mededingingsbeperking (begrip dat hier verder zal worden 
gehanteerd ter aanduiding van de termen ,verhindering, beperking of verval
sing" van de mededinging) (zie nr. 82). Voor het begrip ,gemeenschappelijke 
markt" verwijzen we naar Roofdstuk I. Vooraf wordt echter ingegaan op het 
begrip , ,mededinging'' zelf, zoals het in de onderzochte periode althans door het 
Rof verduidelijkt werd. 

A. MEDEDINGING 

1. Workable competition 

71. In hetMetro!SABA-arrest van 25 oktober 1977 (152) hanteert het Rof voor 
het eerst expliciet het concept van de ,werkzame mededinging" ('workable 
competition'). In de literatuur was er reeds eerder op gewezen dat het Rof en de 
Commissie niet het theoretisch model van de perfecte ( atomistische) concurrentie 
nastreefden maar wei dat van een effectieve, efficiente en praktische mededin
ging(153). De 'workable competition'-leer werd overigens in 1965 reeds uit
drukkelijk in een redevoering beleden door het toenmalige Commissielid VON 
DER GROEBEN (154). VON DER GROEBEN noemde toen het instandhouden van een 
, ,effectieve mededinging'' een taak die voor de Commissie voortspruit uit ar
tikel 3, f, van het Verdrag. Artikel 3, f, rekent tot de activiteiten van de Ge
meenschap ( ter bereiking van de in artikel 2 genoemde doelstellingen, waaronder 
het instellen van een gemeenschappelijke markt) , ,de invoering van een regime 
waardoor gewaarborgd wordt dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke 
markt niet wordt vervalst''. Ret be grip werkzame mededinging nu betreft veeleer 
de totstandkoming of instandhouding van een bepaalde marktstructuur dan de 
bescherming van de individuele mededingingsvrijheid. Bij een vergelijkende 
lectuur van de betrokken verdragsartikelen wordt o. i. echter niet erg duidelijk hoe 
artikel 3, f, kan bijdragen tot een als ,workable competition" begrijpen van het 
in artikel 85 gehanteerde mededingingsconcept. Deze opmerking doet niets af 
aan de nu toch onbetwistbare vaststelling dat Rof en Commissie deze ( overigens 
enige denkbare werkzame) interpretatie van het be grip hanteren in de plaats van 
een perfecte (atomistische) concurrentie nate streven. Zoals VANGERVEN(l55) 
opmerkt, speelt laatstgenoemde betekenis van mededinging natuurlijk ook een 
rol: de omstandigheid dat de mededingingsvrijheid van een marktdeelnemer 
beperkt wordt is een ernstige aanwijzing, dat de mededingingsstructuren in 
gevaar worden gebracht of. Ret gaat erom, om MoK's terminologie te bezigen, 

(152) Zaak 26/76, fur. 1977, 1905. 
(153) Zie BRAUN, A., Gimss, A. en HIRSCH, M.,Droitdes Ententes de Ia CEE, Brussel, 1977,73, 
met verdere verwijzingen. 
(154) Bull. E.G., 8-1965, 10-11. 
(155) Leerboek, 357. 
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,dat een voldoende aantal ondernemingen het vermogen bezit actief in con
currentie te treden" (156) 0 

Het Hof heeft in het geciteerde Metro I SABA -arrest zijn adhesie tot het , , workable 
competition"-model, eveneens onder verwijzing naar artikel 3, f, als volgt 
geadstrueerd: ,de mate van mededinging die noodzakelijk is voor de naleving 
van de fundamentele vereisten en het bereiken van de doelstellingen van het 
Verdrag, inzonderheid de totstandkoming van een markt met soortgelijke voor
waarden als een interne markt" o Het Hof voegt hieraan toe: ,dat dit vereiste 
ervan uitgaat dat de aard en de intensiteit van de mededinging kunnen varieren 
naar gelang van de betrokken produkten of diensten en de economische structuur 
van de betrokken marktsectoren'' 0 

2 0 Aard van de mededinging 

72. ·In de laatste hierboven geciteerde paragraaf uit hetMetro !SABA -arrest werd 
reeds aangeduid dat de aard van de mededinging waarmede het Hof vrede neemt 
kan varieren van (produkt-)markt tot (produkt-)markt. De produktmarkt of rele
vante markt komt verder ter sprake (nro 79)0 Een verduidelijking en tevens een 
belangrijke principiele stellingname in de keuze tussen price en non-price com
petition geeft het Hof eveneens in hetzelfde arrest: , ,overwegende weliswaar dat 
bij deze verkoopsystemen (mono een selectieve distributie die voor wat amuse
mentselectronica betreft door het Hof als verenigbaar met artikel 85 wordt aan
zien ,_M_&S)_<ie nach"tl_~ in het algemeen niet uitsluitend en zelfs niet hoofdzakelijk 
wordt gelegd op de prijsconcillrentie, · ( ~0:) ;-dat,- ofschoonde-pnjsconcurreiitie 
van groot be lang is - en dan ook niet volledig kan worden uitgeschakeld- zij 
toch niet de enige doeltreffende vorm van mededinging is en evenmin die vorm 
van mededinging waaraan onder alle omstandigheden absolute voorrang moet 
worden verleend" (157)0 
Verder geeft het Hof nog te kennen dat een gebrek aan prijsconcurrentie tussen 
produkten van een zelfde merk (,,intra-brand competition'') vooral dan de , , wor
kable competition'' niet in gevaar brengt, wanneer niet alleen andere mededin
gingsfactoren tussen deze produkten voorhanden zijn (kwaliteit, service) maar 
bovendien een daadwerkelijke mededinging tussen verschillende merken bestaat: 
moao w 0 inter-brand (prijs ?-) concurrentie vormt een compensatie voor een ge
brek aan intra-brand prijsconcurrentieo Deze stellingname kan wellicht in ver
band worden gebracht met de jurisprudentie van de Amerikaanse Supreme 
Court(l58), dat in het kader van een 'rule of reason' de uitschakeling van 
prijsconcurrentie tussen de verdelers van eenzelfde merk wenselijk (en toelaat
baar) acht omdat en in de mate waarin daardoor de inter-brand competition wordt 
aangemoedigdo 

(156) MoK, MORO, ,Kartelbeleid nu en in de toekomst", inNieuwe Ontwikkelingen in het Europees 
Kartelrecht, Deventer 1976, 50 
(157) fur 0 1977, 19060 
(158) Supreme Court 23 juni 1977, ,Sylvania''; zie hierover BaRK, Ro, The Antitrust Paradox, New 
York 1978, 285 eoVo en POSNER, Ro, ,The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted 
Distribution: Per se legality", The University of Chicago Law Review, 48 (1981), 6-260 
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3. Mededinging met derden 

73. De Commissie herhaalt inBP Kemi!DDSF (159) dat het Hof reeds in de zaak 
Grundig/Consten (160) de ,mededinging" in de zin van artikel 85, lid 1, niet 
alleen vervalst achtte door overeenkomsten die de mededinging tussen partijen 
beperken, doch evenzeer door overeenkomsten die de concurrentie tussen een der 
partijen en derden verhinderen of beperken. 

4. Concern-verhouding 

74. Zo vaststaat dat de mededinging (in de zin van ,workable competition") 
moet worden beschermd en (merkbare) mededingingsbeperkingen op grond van 
artikel 85 dienen te worden bestreden (zie verder) dan dient toch telkens in 
concreto te worden nagegaan of er tussen de betrokken ondernemingen wel 
sprake is of kan zijn van enige mededinging. Indien een zelfs louter potentiele 
mededinging (zie over dit begrip volgend nummer) uitgesloten lijkt dan komt het 
verbod van artikel 85 niet ter sprake, ook al betreft het gedragingen die als zware 
kartelinbreuken (zoals exportverboden) bekend staan. 

75. Van afwezigheid van eigenlijke of potentiele mededinging kan er onder meer 
sprake zijn in allerlei concernverhoudingen. Een dochtermaatschappij bijvoor
beeld staat noch in concurrentie met de moeder die haar in feite dirigeert, noch 
met een zuster die door eenzelfde moeder wordt geleid. Noodzakelijk voor het 
bestaan van concurrentie binnen het concern is de economische onafhankelijk
heid van de betrokken ondernemingen, m.a.w. het bestaan van verschillende 
, ,ondernemingen'' in de zin van het Verdrag. Eens vaststaat dat bijvoorbeeld een 
dochtermaatschappij een afzonderlijke onderneming is, behoort mededinging 
tussen haar en haar moeder tot de mogelijkheden. Of zein casu in een concurren
tiele positie staan dient verder in concreto te worden nagegaan. 
Inzake (afwezigheid van) mededinging in de moeder-dochter relatie blijven de 
beschikkingen Christi ani en Nielsen N. V. ( 161) en Kodak (162) de leading cases. 
Er zij aan herinnerd dat een negatieve verklaring slechts kan afgeleverd worden 
indien ook de mededinging ten aanzien van derden door de afspraken tussen 
ondernemingen behorende tot eenzelfde concern niet op merkbare wijze wordt 
beperkt (Kodak, ov. 14). Er moet voor de toepassing van artikel 85 uiteraard 
sprake zijn van ,overeenkomsten (enz ... ) tussen ondernemingen". Wanneer de 
dochters geen zelfstandige ,ondernemingen" zijn dan blijft de toepassing van 
artikel 85 onmogelijk, tenzij de derden met of tussen wie de mededinging beperkt 
wordt deel hebben aan het mededingingsbeperkend gedrag (in deKodak-beschik
king waren litigieuze verkoopsvoorwaarden toch overeenkomsten tussen onder
nemingen omdat ze moesten neergelegd worden in de overeenkomsten tussen de 
totaal afhankelijke Kodak-dochters en ieder van hun kopers). 

(159) Beschikking 6 september 1979, PB L 286/32 van 14 november 1979. 
(160) H.v.J., 13 juli 1966, fur. 1966, 512. 
(161) Beschikking 18 juni 1969, PB L 165/12 van 5 juli 1969. 
(162) Beschikking 30 juni 1970, PB L 147/24 van 7 juli 1970. 
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76. Ook bet Hof sloot de aanwending van artikel 85 op overeenkomsten en 
gedragingen waarbij aileen tot een concern beborende ondernemingen zijn be
trokken niet zonder meer uit (o.m. in de zaak Beguelin)(163). In de arresten 
Centrafarm!Sterling Drug en Centrafarm!Winthrop (164) doet bet Hof niets 
anders dan zijn vroegere recbtspraak berbalen: , ,dat artikel 85 ecbter niet ziet op 
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen onderne
rningen die als moedermaatscbappij en docbterondernerning tot een en betzelfde 
concern beboren, indien de ondernerningen een economische eenheid vormen, 
waarin de docbterondernerning baar optreden op de markt niet werkelijk zelf
standig kan bepalen, en indien die overeenkomsten of onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen een interne taakverdeling tussen de ondernerningen ten 
doel bebben". 

5. Mededinging tussen producent en voortverkoper 

77. Ook in de verbouding tussen ondernemingen die in verschillende stadia van 
produktie en distributie werkzaam zijn kan sprake zijn van mededinging. Een 
beperking van die mededinging door afspraken bedoeld in artikel 85 valt onder 
bet kartelverbod. Van een dergelijke verticale mededingingverbouding is in casu 
sprake wanneer een producent zelf als verkoper op de markt van zijn alleenverko
per optreedt, , ,( om)dat bij dan soortgelijke econorniscbe functies op de markt 
vel"Vult als die van de alleenverkoper en ( om)dat iedere beperking van zijn vrije 
gedrag op de markt een beperking van de mededinging wordt op dezelfde wijze 
als een concurrentiebeperking in een afspraak tussen twee dealers op de markt" 
(BP Kemi/DDSF) (165). 

6. Potentiele mededinging 

78. Een verdere vraag is of afspraken tussen ondernerningen die niet in con
currentie met elkaar staan maar tussen dewelke, bij afwezigbeid van afspraken 
( onderling afgestemde feitelijke gedraging) een mededinging in de toekomst 
redelijkerwijze te verwacbten is, in strijd kunnen zijn met artikel 85. Met andere 
woorden valt ook potentiele mededinging onder bet begrip mededinging in 
artikel 85? 

Volgens de Commissie is bet antwoord duidelijk positief(166). In een reeks 
bescbikkingen inzake joint ventures (zie nr. 208) beeft de Comrnissie dit stand
punt berbaald. In de eerste bescbikking uit de reeks (Vacuum Interrupters 
Ltd.)(167), wordt dit vrij principieel gesteld: ,( ... ) dat wanneer twee ven-

(163) H.v .J., 25 november 1971, 22/71 ,fur. 1971, 958; aldus metverdereverwijzingennaarandere 
arresten van v66r 1974, zie advocaat-generaal TRABUCClll, conclusie bij Centrafarm/Sterling Drug, 
fur. 1974, 1169. 
(164) H.v.J., 31 november 1974, 15174 en 16/74,Jur. 1974, 1167 en 1198; cursiveringtoegevoegd. 
(165) Beschikking 5 september 1979, PB L 286/32 van 14 november 1979, ov. 77. 

(166) PB L 19511 en 195/5 van 7 augustus 1979. Zie reeds de beschikkingen 22 juli 1969, Clima 
Chappee-Buderus en Jaz-Peter. 
(167) Beschikking 20 januari 1977, PB L 48/33 van 19 februari 1977, ov. 16. 
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nootschappen, die potentiele producenten zijn en die zich binnen de ge
meenschappelijke markt bevinden, samengaan op bet gebied van onderzoek, 
ontwikkeling, vervaardiging en verkoop door een gezamenlijke dochteron
dememing voor dit produkt alleen op te zetten, zij afzien van de mogelijkheid dit 
produkt onafhankelijk van, en in concurrentie met elkaar, te ontwikkelen en te 
verkopen; dat er derhalve een mededingingsbeperking bestaat''. In twee latere 
joint venture-beschikkingen beschouwt de Commissie dit standpunt als aanvaard 
en onderzoekt ze of c.q. stelt ze vast dat de deelnemers in een gezamenlijke 
dochterondememing ,reele of althans potentiele concurrenten" op de betrokken 
markten waren bij de oprichting van de dochter (De Laval-Stork(168) en CEC
Weir Sodium Circulators (169)). 

7. Relevante markt 

79. Mededinging doet zich uiteraard voor op een bepaalde geografische markt 
ten aanzien van een bepaald produkt of een bepaalde dienst. De precieze afbake
ning van de ,relevante' produktmarkt en de relevante geografische markt is 
vooral van belang bij de vaststelling van een machtspositie in de zin van artikel 86 
(zie verder nr. 255). 

80. Ook bij de toepassing van artikel 85 speelt de afbakening van de relevante 
markt een rol. In de eerste plaats zal een merkbare beperking van de mededinging 
afwezig worden geacht wanneer de betrokken ondememingen op de markt voor 
de betrokken produkten een zwakke positie innemen (zie verder onder B). In de 
tweede plaats bepaalt artikel 85, lid 3, dat een vrijstelling van het kartelverbod 
slechts kan verleend worden indien aan de betrokken ondememingen niet de 
mogelijkheid wordt gegeven voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten 
de mededinging uit te schakelen (zie hierover verder nr. 122). 
In zijn arrestKali und Salz AG en Kali-Chemie AG/Commissie (170) heeft bet Hof 
de Commissiebeschikking ( 171) vemietigd waarin deze een ontheffing had ge
weigerd. De Commissie was van oordeel dat de overeenkomst, doordat ze bijna 
het gehele aanbod van enkelvoudige kalimeststoffen in Duitsland in een hand 
samenbracht, de betrokkenen de mogelijkheid gaf de mededinging voor een 
wezenlijk deel van de betrokken produkten uit te schakelen. Ret Hof was van 
mening dat de Commissie op dit punt haar beschikking onvoldoende had gemoti
veerd. Volgens bet Hof was immers niet voldoende aangetoond dat enkelvoudige 
en samengestelde kalimeststoffen twee verschillende markten vormden en dat de 
mogelijkheid bestond om enkelvoudige kali- en samengestelde kalimeststoffen 
gezamenlijk in de handel te brengen. 

(168) Beschikking 25 juli 1977, PB L 215/11 van 23 augustus 1977. 
(169) Beschikking 23 november 1977, PB L 327/26 van 20 december 1977. 
(170) H.v.J., 14 mei 1975, 19 en 20/74, fur. 1975, 499. 
(171) Beschikking 21 december 1973, PB L 19/22 van 23 januari 1974. 
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81. In de Vo 2903/77, de groepsvrijstelling inzake specialisatieovereenkomsten 
(zie verder nr. 200), heeft de Commissie de relevante produktmarkt (waarop 
ondememingen geen marktaandeel van meer dan 15 % mogen bezitten om van de 
groepsvrijstelling te kunnen genieten) gedefinieerd als , ,de produkten waarop de 
specialisatie betrekking heeft en de andere produkten die door de gebruiker op 
grond van hun eigenschappen, hun prijs en hun gebruik als gelijksoortig worden 
beschouwd". 

B. MEDEDINGINGSBEPERKING 

82. De verschillende manieren waarop de mededinging (in de onder letter A 
bedoelde betekenis) kan worden verhinderd, vervalst ofbeperkt vindt men terug 
in Hoofdstuk IV inzake de toepassing van artikel 85 op specifieke soorten af
spraken. Toch kunnen hier enkele algemene punten worden aangestipt. 

83. Vooreerst zij eraan herinnerd dat de mededingingsbeperking het gecumu
leerd gevolg kan zijn van een net (of verschillende netten) gelijkaardige overeen
komsten (zie hoger nr. 48), en dat volgens het Hof van Justitie de mededinging 
moet worden bezien , ,in verband met de omstandigheden waarin zij zich zonder 
de litigieuze overeenkomst zou afspelen'' (172). In de woorden van het Bank
provisie-arrest (Zuchner/Bayerische Vereinsbank) heet het dat moet worden 
nagegaan of, , ,gelet op de voorwaarden van de betrokken markt, de hoogte van de 
uniformberekende provisies niet afwijkt van het tarief dat bij vrije mededir~ging 
zou hebben gegolden" (173). 

84. In de tweede plaats zij er eveneens aan herinnerd dat de mededingingsbeper
king in de zin van artikel 85 (en 86) het gecombineerd gevolg kan zijn van een 
overeenkomst tussen ondememingen (of feitelijke machtspositie) en een over
heidsmaatregel (zie hoger nr. 53). Op overeenkomsten betreffende een markt 
waar de concurrentie reeds sterk is beperkt als gevolg van interventies van de 
overheid is artikel 85 eveneens van toepassing in de mate waarin er in feite een 

' restgebied overblijft waar de ondememingen autonoom kunnen optreden, aldus 
het arrest Van Landewyck en FEDET AB /Commissie ( 174) en impliciet reeds het 
arrest Suiker Unie e .a./Commissie (175). Tegen de achtergrond van deze juris
pruden tie dient ook de beschikking van de Commissie inzake Rietsuikerleve
ringsovereenkomsten (176) te worden begrepen. De Commissie gaat na in welke 
mate (aangemelde) overeenkomsten gesloten tussen Engelse importeU:rs van 
rietsuiker en 14 landen die tot de ACS/E.E.G.-overeenkomst van Lome zijn 
toegetreden niet in strijd zijn met artikel 85: bedoelde levering is grotendeels 

(172) H.v.J., 10 ju1i 1980, Lancome/Etos, 99179, Jur. 1980, 2533. 
(173) H.v.J., 14 juli 1981, 172/80, nog niet gepubliceerd, ov. 21, cursivering toegevoegd. 
(174) H.v.J., 29 oktober 1980, 209/78, Jur. 1980, 3263: . 
(175) H.v.J., 16 december 1975, 40-48/73, Jur., 1975, 1663. 
(176) Beschikking7 december 1979, PB L 39/64 van 15 februari 1980. 
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dwingend geregeld in de Lome-Conventie. De onderzochte overeenk:omsten 
waren in het kader van de voor het Verenigd Koninkrijk uit de Conventie 
voortvloeiende verplichtingen gesloten maar waren toch vrij aangegaan. Vermits 
bij het sluiten van die overeenkomsten geen monopolistische dwang op de 
leverancier werd uitgeoefend en de overeenk:omsten kennelijk , ,geen concurren
tiebeperkende werking hadden" die verder gaat dan de commerciele verplich
tingen van kopers en verkoper jegens elkaar die gewoonlijk in dit type overeen
komsten op langere termijn voorkomen (lees: in het kader van het wettelijk 
regime van de Lome Conventie) wordt een negatieve verklaring afgeleverd. 

85. Niet aileen de beperking van potentiele mededinging wordt door artikel 85 
geviseerd, maar ook de potentii!le beperking van de mededinging (, ,overeenkom
sten (enz ... ) die ertoe strekken of tengevolge hebben, dat de mededinging ( ... ) 
wordt verhinderd, beperkt of vervalst"). Het is overigens bekend dat voor een 
inbreuk op artikel 85 het mededingingsbeperkend oogmerk van een overeen
komst volstaat(177). 

86. De mededingingsbeperking moetmerkbaar zijn. Deze ,de minimis"-regel 
(alsook de merkbaarheid van ongunstige bei:nvloeding van de interstatenhandel: 
zie nr. 31) is in bijna elke beschikking van de Commissie terug te vinden (zie 
vooral GEC Weir-Sodium Circulators (178), Penney (179), Arthur Bell and Sons· 
Ltd. ( 180), Loodwit ( 181), Vaessen/Morris ( 182)). De Commissie houdt onder 
meer rekening met de marktpositie (marktaandeel en financiele middelen), de 
produktieomvang van de betrokken ondememingen en de omvang van de door de 
afspraak betrokken hande1sstromen, zoals nog onlangs is gebleken uit de be
schilling van 29 september 1981 , Vlakg las in I talie ( 183). Duidelijke kwantita
tieve, maar slechts indicatieve (en voor het Hof onverbindende) criteria vindt men 
in de bekendmaking van de Commissie van 19 december 1977 inzake overeen
komsten van geringe betekenis. 
De ,de minimis" -regel is eveneens ontwikkeld in de jurisprudentie van het Hof 
(vanafVolk/Vervaecke) (184). In het arrest Distillers Company/Commissie (185) 
wordt gesteld dater van een onbeduidende invloed op de markt geen sprake kan 
zijn wanneer het gaat om een produkt waarvan de gehele produktie in handen is 
van een grote ondememing. 

(177) Zie H.v.J., 29 oktober 1980, Van Landewyck!FEDETAB e.a.!Commissie, 209/78, fur. 
1980, 3125. 
(178) Beschikking 23 november 1977, PB L 327/2 van 20 december 1977. 
(179) Beschikking 23 december 1977, PB L 60/19 van 2 maart 1978. 
(180) Beschlkking 28 juli 1978, PB L 235/15 van 26 augustus 1978. 
(181) Beschlkking 12 december 1978, PB L 21/16 van 30 januari 1979. 
(182) Beschikking 20 januari 1979, PB L 19/32 van 26 januari 1979. 
(183) PB L 326/32 van 13 november 1981. 
(184) fur. 1969, 295; zie met verdere verwijzingen advocaat-generaal WARNER, Miller!Commissie, 
1977,fur. 1977, 158. 
(185) Zaak 30/78, fur. 1980, 2265; zie ookSalonia/Poidomani, 126/80, fur. 1981, 1579. 
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87. In hetMiller/Commissie-arrest legt het Hof het verband tussen de merkbaar
heidsregel en de regel dat een potentiele nadelige bei:nvloeding van de interstaten
handel (en de mededinging) volstaat (zie hierover nr. 31). Ook in het Salonia/ 
Poidomani-arrest wordt een verband gemaakt tussen de ongunstige bei:nvloeding 
van de interstatenhandel en de merkbare mededingingsbeperking. Het betrof hier 
de vraag naar de verenigbaarheid van een gesloten (selectief) distributienet voor 
ltaliaanse kranten en tijdschriften op de gehele ltaliaanse markt met artikel 85, 
lid 1. Na te hebben overwogen dat, ondanks het nationale karakter van het 
akkoord een ongunstige bei:nvloeding van de interstatenhandel niet uitgesloten is, 
wijst het Hof erop dat een dergelijk akkoord niet valt onder artikel 85 wanneer de 
handel tussen de Lid-Staten niet merkbaar ongunstig wordt be1nvloed(186). Het 
Hof voegt daar een aantal overwegingen in verband met het merkbaar karakter 
van de mededingingsbeperking aan toe. Vooreerst vindt het Hof dat bij persuit
gaven de beoordeling van het merkbare karakter strenger uitvalt dan bij andere 
produkten. Vervolgens stelt het Hof dat ter beoordeling van de vraag of een 
overeenkomst de markt voor kranten en tijdschriften uit andere Lid-Staten merk
baar ongunstig kan belnvloeden- hier worden de interstatenhandelbelnv loeding 
en de mededingingsbeperking met andere woorden versmolten tot een voor
waarde van merkbaar ongunstige bei:nvloeding van de (produkt) markt in andere 
Lid-Staten - rekening moet gehouden worden enerzijds met het feit dat deze 
markt voor de verkoop in bedoeld gebied gebruik kan maken van andere verkoop
kanalen dan die welke in het akkoord zijn vastgelegd, en anderzijds met het 
onelastisch karakter van de vraag naar genoemde produkten, in die zin dat zij 
geen wezenlijke veranderingen zou ondergaan door de invoering en afschaffing 
van het betrokken akkoord. 

AFDELING2 

ARTIKEL 85, LID 2. DE NIETIGHEIDSSANCTIE 

88. Artikel 85, lid 2, bepaalt dat overeenkomsten, besluiten van ondememers
verenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die een inbreuk 
betekenen op artikel 85, lid 1, van rechtswege nietig zijn. Alleen de nationale 
rechter bezit de bevoegdheid deze nietigheid uit te spreken en ze kan zowel door 
een van de partijen aan de overeenkomst als door een derde worden gevorderd. 

89. De door de nationale rechter uitgesproken nietigheid kan volledig dan wel 
partieel zijn. Dit houdt in dat aileen die clausules worden nietig verklaard die in 
strijd zijn met artikel 85, lid 1 (187). De mate waarin de nietigheid van een 
bepaald beding aanleiding moet geven tot de nietigverklaring van het gehele 

(186) fur. 1981, 1579. 
(187) Voor een voorbeeld uit de nationale rechtspraak, zie High Court of Justice, 9 juli 1976, 
C.M.L.Rev., 1976, 307. 
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contract, kan bij ontstentenis van een beslissing van de Commissie, door de 
nationale rechter worden vastgesteld(188). 

90. In hoofdstuk VIII wordt op de rol van de nationale rechter bij de toepassing 
van de artikelen 85 en 86 ingegaan. 

AFDELING 3 

ARTIKEL 85, LID 3. ONTHEFFING VAN HET KARTELVERBOD 

§ 1. Algemeen 

91. Van de 87 beschikkingen uit de onderzochte periode in verband met ar
tikel 85 zijn er 78 waarin artikel 85, lid 3, rechtstreeks en een waarin deze 
bepaling onrechtstreeks (m.n. door toetsing aan Vo 67/67: groepsvrijstelling 
alleenverkoopovereenkomsten) ter sprake komt. 

Artikel85, lid 3, komt dus in principe aan bod wanneer een inbreuk op artikel 85, 
lid 1, wordt vastgesteld. Dat is normaal. Een eerste idee over de betekenis van de 
ontheffingsmogelijkheid van artikel 85, lid 3, voor bet Europees kartelbeleid 
krijgt men door na te gaan hoe vaak en ten aanzien waarvan effectief een 
ontheffing wordt verleend en aan welke verplichtingen en/of voorwaarden, die 
ontheffing gekoppeld wordt. Wel dient men er rekening mee te houden dat voor 
bepaalde alleenverkoopovereenkomsten c. q. specialisatieovereenkomsten een 
groepsvrijstelling bestaat (Vo 67/67 en Vo 2779/72). 

92. We kwamen tot de volgende bevindingen: in 27 van de 78 gevallen waarin 
artikel 85, lid 1, toepasselijk werd geacht, werd ontheffing verleend. In de 
overige 51 gevallen- waaronder de vijf recentste beschikkingen inzake distri
butiesystemen - werd ze geweigerd. In twee gevallen geschiedde dit na een 
voorlopig onderzoek in de zin van artikel 15, lid 6, Vo 17. Deze cijfers dienen 
uiteraard, zoals boger reeds werd gezegd, door bet grote aantal gevallen dat 
informeel wordt behandeld, met de nodige voorzichtigheid te worden benaderd. 
Verder dient het aantal der ontheffingen te worden genuanceerd door de vast
stelling dat de ontheffing vaak slechts werd verleend nadat de betrokken onder
nemingen er door de Commissie konden toe gebracht worden bepaalde clausules 
in de litigieuze overeenkomst( en) te schrappen. In de grote meerderheid der 
gevallen werd die ontheffing voorts gekoppeld aan bepaalde voorwaarden en/of 
verplichtingen (zoals bet periodiek verstrekken van inlichtingen aan de Commis
sie). De ontheffing gold soms ook maar voor een deel van de aangemelde 
overeenkomsten en in ieder geval voor een bepaalde peri ode (zie verder nr. 327). 

(188) H.v.J., 27 maart 1974, BRTISABAM en FONIOR, 127/73, Jur. 1974, 317. 
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93. Zes ontheffingen betroffen alleenverkoop of selectieve distributieovereen
komsten, de overige horizontale afspraken, in hoofdzaak samenwerkingsove
reenkomsten. Vijf beschikkingen hadden betrekking op de verlenging van een 
vroeger verleende ontheffing en een de wijziging van een clausule in een (ver
lengde) ontheffing. 

§ 2. De voorwaarden van artikel 85, lid 3 

A. ALGEMEEN 

94. Eerst zij, voor zover nodig, in herinnering gebracht dat aan de voorwaarden 
van artikel 85, lid 3, cumulatief dient voldaan : slechts die mededingingsbeper
kende afspraken kunnen van het kartelverbod worden vrijgesteld die bijdragen tot 
verbetering van de produktie, de distributie of de technische of economische 
vooruitgang, die bovendien de gebruikers deel laten hebben in de bereikte 
voordelen en tenslotte noch voor het bereiken van het gestelde doel onmisbare 
beperkingen opleggen, noch de mogelijkheid geven voor een wezenlijk deel van 
de betrokken produkten de mededinging uit te schakelen. 

Een bijdrage tot de economische vooruitgang is op zichzelf geen voldoende 
voorwaarde voor ontheffing. In het algemeen houdt de Commissie zich strikt aan 
onder meer de bijkomende voorwaarde dat de mededingingsbeperking onmisbaar 
moet:zijll_lcienl~v()orwaarcie). Met betrekki_Qg_t:(>t de ~_f!~ste en~ tweede~()Or
waarde : technische of economische verbetering c. q. billijk aandeel voor de 
gebruikers, dient te worden opgemerkt dat de imperatieven van een mededin
gingsbeleid geen gesloten geheel vormen. Het Hof van Justitie aanvaardt dat bij 
toepassing van dit artikel de handhaving van een doeltreffende mededinging (tot 
op een zekere hoogte) wordt afgewogen met ,doelstellingen van andere aard" 
(zie verder nr. 132). 

B. ONDERZOEK VAN DE VIER VOORWAARDEN 

1. Verbetering van de produktie of de distributie van de goederen of van de 
technische of economische vooruitgang 

95. Een principiele overweging over deze voorwaarde geeft de Commissie in de 
beschikking Bayer-Gist-Brocades (189). Hierbij stelt zij: ,dat het er voor de 
vraag of de overeenkomsten tot verbetering van de produktie of de verdeling der 
produkten of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang 
bijdragen, op aankomt, of door de beperkingen bij een objectieve beschouwing 
een verbetering is opgetreden in vergelijking met de toestand die zonder beper
kingen zou bestaan; dat het uitgangspunt van de beoordeling daarbij het bij de 
oprichting van de gemeenschappelijke markt nagestreefde beginsel moet zijn, 
volgens hetwelk het de redelijke en onvervalste concurrentie is, die de geregelde 
en economisch gunstige bevoorrading van een markt het beste waarborgt; dat van 

(189) Beschikking 15 december 1975, PB L 30/13 van 5 februari 1976. 
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een bijdrage tot bevordering van het economisch proces in de zin van artikel 85, 
lid 3, derhalve alleen sprake kan zijn van gevallen waarin de mededinging bij 
uitzondering niet in sta.!lt is het economisch gunstigste resultaat in het leven te 
roepen". 

96. Over de term , , verbetering'' kan de volgende vrij vanzelfsprekende passage 
uit de beschikking van 8 september 1977 (Cobelpa!VNP) (190) worden geci
teerd: , ,dat een eventuele verbetering van de mogelijkheden tot planning van de 
kant van de betrokken ondememingen, hetzij op het vlak van de produktie, hetzij 
op het vlak van de distributie, die had kunnen voortvloeien uit de maandelijkse 
uitwisseling van gei:ndividualiseerde statistieken, op zichzelf niet voldoende was 
om aan deze voorwaarden van artikel 85, lid 3, te voldoen ( ... ) ; dat het be grip 
,verbetering'' in de zin van artikel 85, lid 3, nietzo subjectiefaandehand van de 
beoordeling door de ondememingen van hun belangen mag worden omschreven, 
dat de doelstellingen van artikel 85 verlangen dat men het begrip , , verbetering'' 
zo uitlegt dat de betrokken overeenkomst beslist merkbare objectieve voordelen 
met zich mee moet brengen die kunnen opwegen tegen de nadelen in de con
currentie die er mee verbonden zijn". 

a) Verbeteringvan de distributie 

97. In de zes ontheffingen terzake van alleenverkoop en selectieve distributie 
komen de volgende elementen van verbetering van de distributie naar voor 
waarmede de Commissie rekening wenste te houden: het garanderen van een 
voorraadbeheer ten aanzien van onderdelen voor technisch ingewikkelde pro
dukten (Bayerische Motoren Werke AG(191), Duro-Dyne-Europair(192), SA
BA (193), het bevorderen (door maatregelen ter bescherming van gevestigde 
dealers) van de ontsluiting van nieuwe markten (Junghans (194)) ; het garanderen 
dat de handelaars overdeinstallaties en vakbekwaamheid beschikken die voor de 
verkoop en de dienst-na-verkoop van technisch ingewikkelde produkten noodza
kelijk zijn (!3ayerische Motoren Werke AG, SABA, Duro-Dyne-Europair); het 
gemakkelijker het hoofd kunnen bieden aan moeilijkheden als gevolg van taal
kundige, juridische en technische verschillen tussen de Lid-Staten (Duro-Dyne
Europair, Goodyear Italiana-Euram (195)), de opname van een produkt in een 
ruim assortiment substitutie-produkten (in casu door verlenging van het alleen
verkooprecht van de plastic folie van ban den-fabrikant Goodyear aan Euram, een 
ondememing gespecialiseerd in verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen) 
(Goodyear Italiana-Euram); de bijdrage tot de ontwikkeling van de talenkennis 
(Langenscheidt-Hachette) (196). 

(190) PB L 242/10 van 21 september 1977, cursivering toegevoegd. 
(191) Beschikking 13 december 1974, PB L 29/1 van 3 februari 1975, ov. 24. 
(192) Beschikking 19 december 1974, PB L 29/11 van 3 februari 1975. 
(193) Beschikking 15 december 1975, PB L 28/19 van 3 februari 1976, ov. 40. 
(194) Beschikking 21 december 1976, PB L 30/10 van 2 februari 1977. 
(195) Beschikking 19 december 1974, PB L 38/10 van 12 februari 1975, ov. 12. 
(196) Beschikking 17 november 1981, PB L 39/25 van 11 februari 1982, ov. 14. 
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98. In gevallen waarin ontheffing ten aanzien van alleenverkoop - ook op 
andere gronden (met name belemmering van nevenimport) - werd geweigerd, 
ontbrak telkens een (correcte) aanmelding: BMW Belgium (197), Miller Inter
national Schallplatten GmbH (198), Theal/Watts (199) en Kawasaki (200). Dit 
was eveneens het geval met de weigering tot ontheffing in de beschikking 
Pioneer (201), inzake een onderling afgestemde feitelijke gedraging (in casu 
resulterend in verhindering van nevenimport) in het kader van een net alleen
verkoopovereenkomsten. 

99. Ook van een exclusiefbevoorradingsovereenkomst (in casu specerijen in 
Belgische warenhuizen) nam de Commissie aan dat ze kon bijdragen tot een 
verbetering van de distributie (Specerijen) (202). Een ontheffing werd echter niet 
verleend omdat aan de tweede hieronder besproken voorwaarde niet was voldaan. 
In een andere beschikking ten aanzien van een exclusiefbevoorradingsovereen
komst (Bloemkool)(203), werd de ontheffing geweigerd omdat de verplichte 
exclusieve aankoop leidde tot een verdeling van de voorzieningsbronnen (de 
expediteurs van een van de veilingen worden verhinderd zich te bevoorraden bij 
een van de twee andere Bretoense groentenveilingen) die op zichzelf geen enkele 
verbetering van de verdeling met zich zou brengen, maar veeleer een vermin
dering van de mededinging die negatieve gevolgen voor de verdeling der pro
dukten zou hebben. Ook in de beschikking van 21 december 1973 inzake Kali 
und Salz/Kali-Chemie (204) kon de Commissie niet overtuigd worden dat het 
litigieuze leveringscontract kon bijdragen tot een verbetering van de produktie; 
de weigering tot ontheffing werd echter ook hier uiteindelijk we gens afwezigheid 
van een andere voorwaarde, in casu niet-uitschakeling van de restantmededin
ging, geweigerd. In een beschikking inzake een exclusieve merklicentie-over
eenkomst (Campari) (205), werd het in die overeenkomst vervatte niet-mededin
gingsbeding eveneens geacht bij te dragen tot de verbetering van de verdeling 
door het voorkomen van de versplintering van de verkoopinspanningen, de 
bevordering van de voorraadvorming en de verkorting van de leveringstermijn. 

100. In een zaak van alleenverkoop en exclusiefbevoorrading, met name de 
beschikking Hennessy/Henkel! (206) werd de ontheffing onder meer geweigerd 
omdat geen verbetering van de distributie te verwachten is wanneer, zoals in 
casu, de alleenverkoper niet vrij zijn prijzen mag vaststellen zoals verdelers van 
concurrerende merken. 

(197) Bescbikking 23 december 1977, PB L 46/33 van 17 februari 1978. 
(198) Beschikking 1 december 1976, PB L 357/40 van 29 december 1976. 
(199) Beschikking 21 december 1976, PB L 39/19 van 10 februari 1977. 
(200) Beschikking 12 december 1978, PB L 19/9 van 23 januari 1979. 
(201) Beschikking 14 december 1979, PB L 60/21 van 5 maart 1980. 
(202) Beschikking 21 oktober 1977, PB L 53/20 van 24 februari 1978. 
(203) Beschikking 2 december 1977, PB L 21/23 van 26 januari 1978. 
(204) PB L 19/22 van 23 januari 1974. 
(205) Beschikking 23 december 1977, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
(206) Beschikking 11 december 1980, PB L 383/11 van 31 december 1980. 
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101. In de beschikkingen die collectief exclusief verkeer betreffen wordt de 
ontheffing geweigerd. In een eerste zaak, Vereniging der Belgische Behangsel
papierfabrikanten (207), ontbrak het vooral aan proportionaliteit tussen doel 
(vergemakkelijking van overzicht over een uit vele honderde stalen bestaand 
aanbod van behangpapier) en mededingingsbeperking (derde voorwaarde). Het
zelfde was bet geval in de beschikking Stremsel (208), terwijl in de zaak Vlakglas 
in Italie (209), benevens gebrek aan aanmelding, aan de vierde voorwaarde 
(restantrnededinging) niet was voldaan. In de beschikking Haarden en Ka
chelhandel (210), kon de Commissie helemaal niet inzien hoe bet kartel (m.n. het 
verbod om aan niet-erkende verdelers te verkopen en bet specifieke verbod van 
detailhandelaars om aan andere detailhandelaars te verkopen) kon bijdragen tot 
een verbetering van de distributie. De vakbekwaamheid als argument voor een 
ontheffing ex artikel 85 wordt bier, anders dan bij selectieve distributie (althans 
van bepaalde produkten, zie nr. 169)' kennelijk niet au serieux genom en door de 
Commissie. In de beschikkingBomee-Stichting (211) inzake collectief exclusief 
verkeer van parfums in Nederland, werd genoemd argument niet ingeroepen. 
Evenals in de vorige beschikking is eerder een verslechtering dan een verbetering 
in de distributie volgens de Commissie bet te verwachten resultaat van het kartel. 
Tot dezelfde conclusie komt de Commissie in haar beschikking C entraal Bureau 
voor de Rijwielhandel (212) na grondiger te zijn ingegaan op een aantal facetten 
van bet distributiesysteem. In de beschikking Aanbeveling FEDETAB (213) 
tenslotte weerlegt de Commissie de vermeende voordelen die zouden verbonden 
zijn aan de in de Aanbeveling FEDETAB vervatte distributieregeling voor ta
baksprodukten in Belgie (in hoofdzaak de instandhouding-van een zeer groot 
aantal verkooppunten). De Commissie wordt hierin door bet Hof bijgetreden in 
bet arrest Van Landewyck en FEDETAB/Commissie (214). 

102. Van een collectief exclusief verkeerstelsel is ook sprake in de beschikking 
VBBB/VBVB (215). Het Nederlands-Vlaams boekenkartel verdiende volgens de 
Commissie evenmin een ontheffing. Voor bet aspect collectief exclusief verkeer 
werd door betrokkenen niet eens een ontheffing gevraagd. Zij werd wel gevraagd 
voor de collectieve verticale prijsbinding in bet handelsverkeer van Neder
landstalige boeken tussen Nederland en Belgie. De Commissie was evenwel van 
mening dat bet bewijs niet geleverd was dat een systeem van vaste prijzen voor 
boeken tot een verbetering van de produktie of distributie (,door interne subsi
diering") bijdraagt. 

(207) Beschikking 23 november 1974, PB L 237/3 van 29 augustus 1974. 
(208) Beschikking 5 december 1979, PB L 51/19 van 25 februari 1980. 
(209) Beschikking 28 september 1981, PB L 326/32 van 13 november 1981. 
(210) Beschikking 3 juni 1975, PB L 159/22 van 21 juni 1975. 
(211) Beschikking 21 november 1975, PB L 329/30 van 23 december 1975. 
(212) Beschikking 2 december 1977, PB L 20/18 van 25 januari 1978. 
(213) Beschikking 20 juli 1978, PB L 224/29 van 15 augustus 1978. 
(214) H.v.J., 19 oktober 1980, 209/78, Jur. 1980, 3278. 
(215) Beschikking 25 november 1981, PB L 54/36 van 25 februari 1982. 
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103. In een aantal beschikkingen inzak:e verkoopsvoorwaarden (216) wordt een 
ontheffing eveneens geweigerd wegens een te verwachten uitblijven van een 
verbetering in de distributie. In de beschikking GERO-Fabriek(217) en in de 
beschikking Wm. Teachers and Sons Ltd (218) werden vooral exportverboden en 
prijsregelingen geacht veeleer tot een verslechtering dan tot een verbetering van 
de distributie te leiden. In de zaak:Arthur Bell and Sons Ltd (219) was ontheffing 
onmogelijk wegens gebrek aan aanmelding. 

104. In het arrest Van Landewyck en FEDETAB/Commissie (220) gaat het Hof 
vrij uitvoerig in op het criterium ,verbetering van de verdeling" in de zin van 
artikel 85, lid 3. De beschikking van de Commissie waarin het Belgisch sigaret
tenkartel werd veroordeeld wordt bevestigd. Tegenover de bewering van de 
verdedigers van het kartel dat het door de bestreden, ,Aanbeveling'' opgebouwde 
distributiesysteem van zeer vele verkooppunten en tussenpersonen de verbruikers 
zou ten goede komen, heeft het Hof ernstige twijfels. De vraag wordt echter niet 
definitief beantwoord omdat er tevens aan een andere voorwaarde van artikel 85, 
lid 3, (de vierde) niet was voldaan. De twijfels over de derde voorwaarde stoelen 
op de volgende overwegingen : , ,het aantal tussenpersonen en merken vormt ( ... ) 
niet noodzakelijk het wezenlijke criterium voor een verbetering van de verdeling 
in de zin van artikel 85, lid 3. De kwaliteit van een distributie-sector kan vooral 
worden afgelezen aan de commerciele flexibiliteit en het vermogen om te reage
ren op prikkels die nu eens van producenten en dan weer van verbruikers uitgaan. 
Wat dit laatste punt betreft houdt de efflciel.1tie van de distributie met name in dat · 
zij haar activiteiten kan concentreren op produkten die bij de verbruikers het best 
in de smaak vallen en is zij evenredig aan hetve~ogen, zich aan te passen aan de 
nieuwe koopgewoonten die zich eventueel bij de verbruikers aandienen''. 

b) Verbetering van de produktie 

105. In 17 ontheffingsbeschikkingen inzake samenwerkingsovereenkomsten 
komt als toets aan de eerste voorwaarde van artikel 85, lid 3, de verbetering van 
de produktie ter sprak:e. Zes beschikkingen betreffen de oprichting van eenjoint 
venture, met name United Reprocessors GmbH (221), Kewa (222), Vacuum In
terrupters Ltd. (223), De Laval-Stork(224) en GEC-Weir Sodium Circula
tors (225). In United Reprocessors (opwerking van splijtstoffen), Kewa (idem), 

(216) Zie ook nr. 176. 
(217) Beschikking 22 december 1976, PB L 16/8 van 19 januari 1977. 
(218) Beschikking 28 juli 1978, PB L 235/20 van 26 augustus .1978. 
(219) Beschikking 28 juli 1978, PB L 235/15 van 26 augustus 1978. 
(220) H.v.J., 19 oktober 1980, 20/78, fur. 1980, 3279. 
(221) Beschikking 23 december 1975, PB L 51/7 van 26 februari 1976. 
(222) Beschikking 23 december 1975, PB L 51/15 van 26 februari 1976. 
(223) Beschikking 20 januari 1977, PB L 48/33 van 19 februari 1977 en beschikking 11 december 
1980, PB L 383/1 van 31 december 1980 (verlenging), 
(224) Beschikking 25 juli 1977, PB L 215/11 van 23 augustus 1977. 

(225) Beschikking 23 november 1977, PB L 327/26 van 20 oktober 1977. 
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De Laval-Stork en Vacuum Interrupters bestaat de verbetering van de produktie 
telkens in een resultaat dat door een met de coordinatie van investeringen bereikt 
schaalvergrotingseffect (en beperking van de weerslag van de vaste kosten op het 
nieuwe of verbeterde produkt) mogelijk werd gemaakt. In Vacuum Interrupters 
Ltd. lag het voordeel van een samenwerking bij de produktie niet enkel op het vlak 
van ,economies of scale" maar tevens op het vlak van de know how. Immers, 
geen der partijen zou aileen met eigen middelen en bekwaamheden complete 
natriumcirculatiepompen kunnen ontwikkelen die aile gespecifieerde hoedanig
heden hebben op even effectieve, economische of snelle wijze als beide partijen te 
samen (226). Het voordeel van samenwerking inzake know how lag zeker ook 
(maar wordt minder expliciet of niet vemoemd) in de andere genoemde beschik
kingen (zie vooral Kewa) voor. 

106. Ook in de ontheffingen inzake specialisatieovereenkomsten spelen de 
, ,economies of scale''. Dit is alleszins uitdrukkelijk het geval in de beschikkingen 
Rank-Sopelem(227) (Ienzen en bewegingsmechanismen voor camera's), 
Sopelem-Vickers (228) (microscopen) en Sopelem-Vickers-verlengingsbeschik
king(229). 

De inbreng van know how (in casu van een der partijen ter verbetering van de 
bestaande produktie van de andere partij) was doorslaggevend inzake de speciali
satieovereenkomst tussen Bayer en Gist Brocades (230) en de R & D-overeen
komst tussenBeecham!Parke, Davis(23l), beide inzake de ontwikkeling van 
farmaceutica. 

107. In de Campari-beschikking(232) werd de exclusiviteitsverbintenis in een 
merklicentie-overeenkomst en het daaruit resulterende gebiedsvoordeel bevor
derlijk voor de produktie geacht, omdat het een voldoende rentabiliteit van de 
door elke licentiehouder gedane investeringen (onder onberispelijke exploita
tievoorwaarden) mogelijk kon maken. 

c) Verbetering van de technische of economische vooruitgang 

108. Deze valt heel vaak samen met een verbetering in de produktie, soms ook 
met een verbetering in de distributie. Voor het vervuld zijn van de eerste 
voorwaarde van artikel 85, lid 3, volstaat een verbetering op een van de vier 
terreinen. 

In enkele beschikkingen wordt (om de in vorige alinea genoemde red en meestal 
ten overvloede) specifiek ingegaan op de bijdrage tot de verbetering van de 
technische of economische vooruitgang. 

(226) PB L 48/33 van 19 februari 1977. 
(227) Beschikking 20 december 1974, PB L 29/26 van 3 februari 1975. 
(228) Beschikking 21 december 1977, PB L 70/47 van 13 maart 1978. 
(229) Beschikking 26 november 1981, PB L 391/1 van 31 december 1981. 
(230) Beschikking 15 december 1975, PB L 30/13 van 5 februari 1976. 
(231) Beschikking 17 januari 1979, PB L 70/11 van 21 maart 1979. 
(232) Beschikking 23 december 1977, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
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109. In de beschikking Kabelmetal-Luchaire (233) bijvoorbeeld wordt de bij
drage tot de technische vooruitgang gezien in de te verwachten samenwerking op 
technisch vlak tussen exclusieve licentiehouder en licentiegever. Bovendien was 
de verplichting tot exclusiviteit in de octrooi- en know how (fabricage-) licentie 
volgens de Commissie van aard bij te dragen tot de bevordering van de economi
sche vooruitgang , ,omdat zij door Luchaire een voldoende rentabiliteit voor zijn 
investeringen te garanderen dank zij het territoriale voordeel dat hij ontvangt door 
de uitsluiting van alle andere ondemerningen die interesse zouden hebben voor de 
produktie ( ... ) de totstandkorning van deze licentieovereenkomst heeft mogelijk 
gemaakt" (234). 

110. Ben bijdrage tot de verbetering van de economische vooruitgang en de 
verdeling der produkten werd aanwezig geacht in drie beschikkingen inzake de 
organisatie van tentoonstellingen, met name UNIDI (235) (tandheelkundige ap
paratuur), BPICA (236) (auto's) en EMO (237) (werktuigmachines). De ge
noemde tentoonstellingsreglementen leidden, door de beperking van de vrijheid 
van de deelnemers om aan andere tentoonstellingen deel te nemen, tot rationali
satie. 

111. In de beschikkingBeecham-Parke, Davis (238) leidde volgens de Commis
sie een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma dat in de aangemelde overeen
komst voorzien was tot technische en econornische vooruitgang. Alleen de 
bijdrage tot de technische vooruitgang (en vooruitgang op gezondheidspolitiek 
vlak) wordt echter verder ontwikkeld, ,(overwegende) dat het niet slechts een 
aanpassing zal zijn van, of een gelijksoortige therapeutische werking zal hebben 
als de thans in de handel zijnde preparaten en dat de ontwikkeling ervan duidelijk 
zal bijdragen tot de technische vooruitgang; dat de schepping van een dergelijk 
produkt de mogelijkheid tot doeltreffende behandeling of preventie van versto
ringen van de bloedsomloop zou opleveren voor bepaalde patienten, voor wie 
thans geen bekend preparaat in de handel is, waarvan bekend is, dat het een 
dergelijke werking heeft' ' . 

2. Billijk aandeel ten gunste van de gebruikers 

112. Naast de voorwaarde dat de mededingingsbeperkende afspraak bijdraagt tot 
de verbetering van de produktie, de verdeling of de technische of econornische 
vooruitgang bevat artikel 85, lid 3, nog een tweede positieve voorwaarde voor 
een ontheffing: artikel 85, lid 1, kan slechts buiten toepassing worden verklaard 

(233) Beschikking 18 juli 1975, PB L 222/34 van 22 augustus 1975. 
(234) Vgl. ook Campari-beschikking, PB L 70/79 van 13 maart 1978. 
(235) Beschikking 17 juli 1975, PB L 228/17 van 29 augustus 1975. 
(236) Beschikking 7 november 1977, PB L 299/18 van 23 november 1977. 
(237) Beschikking 7 december 1978, PB L 11/16 van 17 januari 1979. 
(238) Beschikking 17 januari 1979, PB L 70/11 van 21 maart 1979. 
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, ,mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen (zie eerste 
voorwaarde) de gebruikers ten goede komt" (239). 

113. Uit aile beschikkingen blijkt dat ,gebruikers" in de ruime betekenis van 
,afnemers" dient te worden verstaan en niet is beperkt tot verbruikers of 
consumenten. MOK (240) ziet er zelfs geen bezwaar in het woord ,gebruikers" te 
lezen als , ,anderen dan de bij de mededingingsregeling betrokken ondernemin
gen". Met andere woorden, artikel 85, lid 3, tweede voorwaarde, zou er enkel 
op toezien dat de voordelen van een bereikte verbetering , ,niet in de zakken van 
de bij het kartel betrokken ondernemingen vloeien". Ten aanzien van de opwer
king van splijtstoffen kunnen de elektriciteitscentrales gebruiker zijn (Kewa (241) 
en United Reprocessors (242)), ten aanzien van verpakkingsmateriaal anderzijds 
zijn supermarkten gebruikers (Goodyear ltalialw-Euram)(243)). 

114. Het voordeel van de gebruikers valt uiteraard, althans theoretisch, gewoon 
samen met een verbetering in de produktie of distributie. Artikel 85, lid 3, 
verlangt evenwel dat .ze effectief een billijk aandeel in de voordelen krijgen, 
m.a.w. dat de bij de (tot rationalisatie enz. leidende) mededingingsbeperking 
betrokken ondernemingen het voordeel dat zij er uit halen tenminste gedeeltelijk 
doorgeven aan de gebruikers. Dat dit doorgeven plaats vindt acht de Commissie 
doorgaans met een voldoende mate van zekerheid aanwezig door de druk van de 
concurrentie, met andere woorden door het vervuld zijn van de vierde voorwaarde 
van artikel 85, lid 3, (restantmededinging). Andermaal blijkt hoe de vier voor
waarden van artikel 85, lid 3, nauw samenhangen. De concurrentiedruk, die een 
doorgeven van de voordelen aan de gebruikers garandeert, is vooral dan reeel 
wanneer door een afwezigheid van exportverboden de , ,intra-brand competition'' 
mogelijk blijft (Duro-Dyne-Europair (244) en Junghans (245)). Een voor ge
bruikers voordelige concurrentiedruk kan ook uitgaan van het feit dat de verdelers 
van een bepaald (selectiet) distributienet ook concurrerende produkten mogen 
verkopen(246). Verder oordeelde de Commissie dat de deelnemers aan inter
nationale tentoonstellingen de besparingen resulterend uit een beperking van het 
aantal van die tentoonstellingen en door de sterke concurrentie van nationale en 
regionale tentoonstellingen ten minste ten dele kunnen doorgeven aan de ver
bruikers (BPICA (247)). 

(239) Zie hierover DHAEYER, B. en THILMANY, J., ,La protection du consommateur et le droit 
anti-trust europeen", R.T.D .E., 1978, 223; EvANS, A., ,European competition law and consumers: 
the Article 85 (3) exemption", E.C.L.R., 1981,425. 
(240) MoK, M.R., , ,Kartelbeleid nu en in de toekomst'' in: Nieuwe Ontwikkelingen in het Europees 
Kartelrecht, Deventer 1976, 13. 
(241) Beschikking 23 december 1975, PB L 51/15 van 26 februari 1976. 

(242) Beschikking 23 december 1975, PB L 51/7 van 26 februari 1976. 

(243) Beschikking 19 december 1974, PB L 38/10 van 12 februari 1975. 
(244) Beschikking 19 december 1974, PB L 29/11 van 3 februari 1975. 

(245) Beschikking 21 december 1976, PB L 30/10 van 2 februari 1977. 
(246) Beschikking 15 december 1975, PB L 20/19 van 3 februari 1976. 

(247) Beschikking 7 november 1977, PB L 299/18 van 23 november 1977. 
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115. In heel wat beschikkingen worden de (door te geven) voordelen aan ver
bruikers, zoals gezegd, meestal samenvallend met verbeteringen in produktie 
en/of distributie, verder geexpliciteerdo Deze voordelen kunnen met name be
staan uit ,een verbeterde service-verlening en het verstrekken van deskundig 
advies aan verbruikers" (Bayerische Motoren Werke AG (248) en SABA (249)), 
de gemakkelijkere en geregelder bevoorrading van supermarkten inzake verpak
kingsmiddelen (Goodyear Italiana-Euram) (250), de verbetering van de kwaliteit 
van produkten en diensten zowel als van de voorwaarden waaraan ze kunnen 
worden verkregen, in casu een meer volledig assortiment van boger technisch peil 
(Rank-Sopelem (251)); de concentratie van tentoonstellingen watde gebruikers in 
staat stelt, met minder verplaatsingen, een beter overzicht te krijgen (UNIDI 
,Expo dental" (252), BPICA (253) enEMO (254)); de uitbreiding van het aan
bod en de algemene ontwikkeling van de prijzen (Bayer-Gist-Brocades (255)); 
een verhoogde capaciteit om (technisch complexe) produkten aan te pas sen aan de 
specifieke behoeften van bepaalde gebruikers (Kabelmetal-Luchaire (256) en De 
Laval-Stork(257)); een geleidelijke afname van de van gebruikers, in casu de 
elektriciteitsproducenten, verlangde prijzen (United Reprocessors (258) en Ke
wa (259)); het ter beschikking zijn van een nieuw produkt (Vacuum Inter
rupters (260)); een bestendiger assortiment contractsprodukten (in casu mi
croscopen) en de ermee gepaard gaande diensten, hetgeen bij precisieinstrumen
ten van groot belang is (Sopelem-Vickers (261)) ; een kostenverlaging die dank zij 
een hevige (rest-)concurrentie doorgegeven zal worden aan de gebruikers (ibid 0); 
een efficientere behandellng van een ziekte (Beecham-Parke, Davis-(262)); een 
continue bevoorrading (SABA (263) en Junghans (264)); een ruimer assortiment 
bij de detailhandel (SABA); een grotere keuze van bekwamere leveranciers 
(GEC-Weir Sodium Circulators (265)); een ruimere keuzemogelijkheid daar 

(248) Beschikking 13 december 1974, PB L 29 van 1 februari 19750 
(249) Beschikking 15 december 1975, PB L 28/19 van 3 februari 19760 
(250) Beschikking 19 december 1974, PB L 38/10 van 12 februari 19750 
(251) Beschikking 20 december 1974, PB L 29/20 van 3 februari 19750 
(252) Beschikking 17 ju1i 1975, PB L 228/17 van 29 augustus 19750 
(253) Beschikking 7 november 1977, PB L 299/18 van 23 november 19770 
(254) Beschikking 7 december 1978, PB L 11/16 van 17 januari 19790 
(255) Beschikking 15 december 1975, PB L 30/13 van 5 februari 19760 
(256) Beschikking 18 juli 1975, PB L 222/34 van 22 augustus 19750 
(257) Beschikking 25 juli 1977, PB L 215/11 van 23 augustus 19770 
(258) Beschikking 23 december 1975, PB L 51/7 van 26 februari 19760 
(259) Beschikking 23 december 1975, PB L 51/15 van 26 februari 19760 
(260) Beschikking 20 januari 1977, PB L 48/33 van 19 februari 19770 
(261) Beschikking 21 december 1977, PB L 70/47 van 13 maart 1978; verlengd bij beschikking 
26 november 1981, Sopelem-Vickers, PB L 391/1 van 31 december 1981. 
(262) Beschikking 17 januari 1979, PB L 70/11 van 21 maart 19790 
(263) Beschikking 15 december 1975,PB L 20/19 van 3 februari 1976; zie ook HovOJO, 20 oktober 
1976, Metro/Commissie, 26/76, fur 0 1977, 18750 
(264) Beschikking 21 december 1976, PB L 30/10 van 2 februari 19770 
(265) Beschikking 23 november 1977, PB L 327/26 van 20 december 19770 
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dank zij de overeenk:omst (in casu samenwerking bij distributie van werken en 
audio-visuele middelen voor het onderwijs van het Frans op de Duitse markt) 
beter kan worden ingespeeld op specifieke eisen van de (Duitse) gebruikers 
(Langenscheidt-Hachette (266)) 0 

116. Bij wijze van voorbeeld van wat volgens de Commissie niet beantwoordt 
aan de voorwaarde dat een billijk aandeel van de voordelen de gebruikers ten 
goede komt, kan de beschikking in de Nederlands-Vlaamse boekenzaak worden 
geciteerd (yBBBIVBVB)(267)o De boekhandelaar zou, aldus de betrokkenen, 
slechts bereid en in staat zijn om service te verlenen in de vorm van goede 
voorlichting en individuele bestellingen, indien er een systeem van verticale 
prijsbinding geldt. Dit argument kon door de Commissie niet worden aanvaard: 
, ,er kan immers niet worden ingezien dat een boekhandelaar geen normale 
handelsactiviteit zou kunnen uitoefenen zonder een stelsel van verticale prijs
binding, vanaf het ogenblik dat hij een behoorlijke vergoeding kan ontvangen 
voor de door hem gewenste diensteno Bovendien wordt hierdoor aan de gebruiker 
de mogelijkheid ontnomen om zelf te beslissen ofhij boeken wenst te kopen tegen 
een prijs, waarin een vergoeding voor service-verlening is begrepen, dan wel zich 
wenst te richten tot boekenverkopers die geen service verlenen en bij wie hij zich 
de boeken goedkoper kan aanschaffen' ' ( ov 0 54) 0 V erder is de Commissie van 
mening dat door het verbod kortingen toe te staan aan goede klanten, rationalisa
tievoordelen die in de boekhandel dank zij de vaste boekenprijs tot stand komen, 
alleszins niet aan de gebruiker kunnen worden doorgeggeven ( ov 0 55) 0 Tenslotte 
leidt het systeem van collectieve verticale prijsbinding er toe dat de grootste groep 
gebruikers, die een voorkeur heeft voor de eerder populaire boeken, moet deel
nemen in de financiele lasten voor de uitgave van boeken met een beperkte 
oplage, doorgaans bestemd voor een kleiner gedeelte van de bevolking ( ov 0 56) 0 

Ook in de beschikking H ennessy-H enkell (268) inzake alleenverkoop van cognac 
wordt de afwezigheid van een billijk aandeel voor de gebruikers afgeleid uit de 
overweging dat verbetering van de distributie mono vergezeld zou moeten kunnen 
gaan van eenprijsverlaging voor de gebruikers, terwijl de overeenk:omstHenk:ell 
(de alleenverkoper) verbiedt hierover vrijelijk te beslisseno 

Uit deze recente beschikkingen mage blijken dat de Commissie niet gemakkelijk 
te overtuigen is van het voordeel van verticale prijsbinding voor verbruikerso 

3 0 De onmisbaarheid 

117. De onmisbaarheid van de mededingingsbeperking voor het bereiken van het 
in het licht van de twee eerste voorwaarden van artikel 85, lid 3, legitieme doel, 
maakt in heel wat beschikkingen het voorwerp uit van een herhaling, doch met 
andere accenten, van de overwegingen die leidden tot de conclusie dat aan de 
twee eerste voorwaarden was voldaano 

(266) Beschikking 17 november 1981, PB L 39/25 van 11 februari 19820 
(267) Beschikking 25 november 1981, PB L 54/36 van 25 februari 19820 
(268) Beschikking 11 december 1980, PB L 383/11 van 31 december 19800 

461 



In het algemeen blijkt dat de Commissie vrede neemt met deonwaarschijnlijkheid 
dat hetzelfde resultaat (bijvoorbeeld de produktie van een belangrijk nieuw 
produkt) zonder die mededingingsbeperking had kunnen worden bereikt. Een te 
verwachten onrnisbaarheid lijkt te volstaan. 

118. De aldus naar de toekomst gerichte (, ,naar alle waarschijnlijkheid'' te 
verwachten) onrnisbaarheid moet, blijkens de onderzochte beschikkingen, on
derzocht worden met oog voor de aard van de onderzochte produkten en de 
structuren van de sector. 
Illustratief voor deze algemene vaststelling en tevens voor beschikkingen in 
verband met exclusiviteitsbedingen in licentieovereenkomsten is de Campari-be
schikk:ing (269): , ,dat met name geen der licentiehouders en naar alle waarschijn
lijkheid geen enkele andere ondemerning in de sector alcoholhoudende dranken 
de nodige investeringen zou hebben gedaan voor een grotere ontplooiing van de 
verkoop van bitter, indien zij er niet verzekerd van was geweest dat zij beschermd 
zou zijn tegen de concurrentie van andere licentiehouders, of van Campari-Mi
lano zelf" . 

119. Bier worden verder enkel de beschikkingen vermeld waar de toetsing van 
de afspraak aan de derde voorwaarde het voorwerp uitmaakte van nieuwe of 
specifieke overwegingen. In de BMW-beschikking(270) speelde bij de beoor
deling van een exclusiefafnameverplichting inzake auto's en auto-onderdelen de 
mogelijkheid voor dealers om aan de principaal om versoepeling van het con
currentieverbod te vragen een rol. In de beschikking Rank-Sopelem (271) was 
determinerend het feit dat de kwestieuze exclusiviteitsverplichtingen niet los 
konden gemaakt worden van de andere aspecten van de samenwerking (speciali
satie). Opmerkelijk zijn de overwegingen in de eerste kemenergie-joint venture
beschikking (United Reprocessors (272)). De onrnisbaarheid van de coordinatie 
van de investeringen en van een aantal bijkomende clausules vloeit voort uit de 
specifieke kenmerken van de opwerkingssector en de waarschijnlijke markt
ontwikk:eling. Zonder deze coordinatie zou de sector op basis van nationale 
behoeften gestructureerd geraken, wat schadelijk zou zijn voor de Gemeenschap. 
In de beschikking Vacuum Interrupters (273) wordt de proportionaliteit van de 
mededingingsbeperking ten aanzien van het te bereiken doel (de produktie van 
een technisch betere schakelaar) aanwezig geacht omdat de bij de joint venture 
betrokken moederondememingen, volgens de belangrijkste tussen hen gesloten 
overeenkomst, (slechts) ,redelijke inspanningen moeten leveren om de onder
nemingen uit hun groep te verhinderen vacuumonderbrekers te ontwikk:elen, 
ontwerpen, produceren of verkopen ( enz ... ) '' . De beperking dat geen van beide 

(269) Beschikking 23 december 1977, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
(270) Beschikking 13 december 1974, PB L 29/1 van 3 februari 1975. 
(271) Beschikking 20 december 1974, PB L 29/20 van 3 februari 1975. 
(272) Beschikking 23 december 1976, PB L 51/7 van 26 februari 1976. 
(273) Beschikking 20 januari 1977, PB L 48/32 van 19 februari 1977. 
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moederondernemingen vacuumonderbrekers op eigen initiatief zal ontwikkelen, 
produceren ( enz ... ) wordt wel als onmisbaar beschouwd ingevolge de aard van de 
betreffende ondernemingen. 
In een andere joint venture-zaak, met nameLangenscheidt-Hachette (274) werd 
onder meer uit het zeer specifieke object en het niet onomkeerbare karakter van de 
oprichting van de gemeenschappelijke dochterondememing afgeleid dat de over
eenkomst de betrokken ondememingen geen beperkingen oplegden die niet 
onmisbaar waren om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken (ov. 17-21). 

120. Ook het niet-vervuld zijn van de derde voorwaarde wordt soms uitvoerig 
geargumenteerd. De Unie van Kunstmestfabrikanten en de Nederlandse Stik
stofmaatschappij kregen geen ontheffing voor hun Centraal Stikstof Verkoop
kantoor (275) omdat op het kwestieuze systeem van informatieuitwisseling geen 
beroep werd gedaan voor de (zeer succesrijke) export en de betrokken ondeme
mingen zo groot waren dat niet emstig kon worden volgehouden dat de uitwis
seling van informatie via een gemeenschappelijk verkoopkantoor op hun 
thuismarkt (Nederland) onmisbaar zou zijn. Eveneens werd in de beschikking van 
5 december 1979 inzakeStremsel (276) een ontheffing geweigerd omdat voor het 
bereiken van de kwaliteitsverbeteringen en de verlaging der produktiekosten die 
uit de oprichting van de cooperatieve volgden de exclusieve aankoopverplichting 
van de leden van de cooperatie niet onmisbaar was. 

121. Vooral in deN ederlands-Vlaamse boekenkartel-zaak (277) argumenteert de 
Commissie zeer uitvoerig het in haar ogen niet onmisbaar karakter van de 
mededingingsbeperking (in casu verticale prijsbinding) om de beweerde voorde
len (namelijk de verbetering van de uitgave en de distributie van vooral het 
,betere" Nederlandse boek) te bewerkstelligen. De Commissie is weliswaar 
gevoelig voor het argument dat het boek een belangrijke rol heeft als cultuur
drager en voor het belang van culturele eenheid van de markt voor Nederlandsta
lige boeken maar vindt een vaste boekenprijs in het verkeer tussen Vlaanderen en 
Nederland hiertoe niet onmisbaar. Immers, , ,de overeenkomst die het onderwerp 
is van deze beschikking is slechts een van de wijzen waarop de culturele eenheid 
zich met betrekking tot het Nederlandstalige hoek manifesteert ... " 
(ov. 60)(278). 

4. , ,Restantmededinging'' 

122. Omdat de term het voordeel heeft kort te zijn wordt de vierde voorwaarde 
van artikel 85, lid 3, - meteen de tweede negatieve voorwaarde van dit artikel 

(274) Beschikking 17 november 1981, PB L 39/25 van 11 februari 1982. 
(275) Beschikking 20 juli 1978, PB L 242/15 van 4 september 1978. 
(276) PB L 51/19 van 25 februari 1980. 
(277) Beschikking 25 november 1981, WBBIVBVB, PB L 54/36 van 25 februari 1982. 
(278) Zie in verband met culturele doelstellingen in bet kader van artikel 85, lid 3, ook verder 
nr. 134. 
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- hierboven en hieronder ,restantmededinging" genoemd. Voluit: ,(zonder 
nochtans aan de betrokken ondemerningen) de mogelijkheid te geven, voor een 
wezenlijk deel van de betrokken produkten de mededinging uit te schakelen". 
Positief vereist artikel 85, lid 3, in fine, de instandhouding van een rest aan 
mededinging. 

123. In enk:ele beschikkingen wordt reeds wegens het niet beantwoorden aan 
deze (hier als eerst onderzochte) voorwaarde een ontheffing geweigerd. In de 
beschikkingenKali und Salz (279), Overeenkomsten tussenfabrikanten van ver
pakkingsglas (280) en (maar dan impliciet) Champignons in blik (281) volgt dit uit 
de oligopolistische structuur van de markt. 
In de eerste beschikking bijvoorbeeld bezaten de betrokken ondememingen een 
marktaandeel van 87,5% in de betrokken sector. Deze beschikking werd echter 
op dit punt door het Hof (282) vemietigd we gens een verkeerde afbakening van de 
relevante markt (zie hoger nr. 80). 

124. In de beschikking inzake!FTRA-regels voor producenten van ruw alumi
nium (283) gaf, volgens de Comrnissie, de marktstructuur en het aantal en de 
betekenis van partijen dezen de mogelijkheid via de mededingingsbeperkende 
afspraak de mededinging voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten uit 
te schakelen. 

125. In de beschikkingen terzake van collectief exclusief"verkeersregelingen 
speelde bij de weigering van de Comrnissie een ontheffing te verlenen het niet 
vervuld zijn van de vierde voorwaarde een niet geringe rol. In de zaak Bomee
Stichting (284) overwoog de Comrnissie , ,dat bovendien moet worden opgemerkt 
dat praktisch aile Nederlandse fabrikanten onder licentie en importeurs-alleen
verkopers van gerenomeerde merkartikelen (parfums, cosmetica en toiletartike
len, M. & S.) lid zijn van de Bomee-Stichting; dat zij die daarvan geen deel 
uitmaken gering in aantal zijn en te weinig belangrijk om een werkelijke invloed 
op de markt van deze produkten te kunnen uitoefenen, temeer omdat zij niet 
beschikken over produkten, die op zulk een grate schaal worden verspreid als de 
Bomee-artikelen' '. De Comrnissie voegt eraan toe dat ook concurrentie tussen de 
verschillende wederverkopers van produkten die tot eenzelfde merk behoren 
dient plaats te vinden en het is precies deze concurrentie die de Bomee-voorwaar
den beogen te verhinderen. Er dient derhalve ook op het vlak van de intra-brand 
competition (zie hoger nr. 72) een restantmededinging aanwezig te zijn. In de 
beschikking Centraal Bureau voor de Rijwielhandel (285) wordt de ontheffing 

(279) Beschikking 21 december 1973, PB L 19/22 van 23 januari 1974. 
(280) Beschikking 15 mei 1974, PB L 160/1 van 17 juni 1974. 
(281) Beschikking 8 december 1975, PB L 29/26 van 3 februari 1975. 
(282) H.v.J., 14 mei 1975, 19-20/74, fur. 1975, 519. 
(283) Beschikking 15 ju1i 1975, PB L 228/3 van 29 augustus 1975. 
(284) Beschikking 21 november 1975, PB L 329/30 van 23 december 1975. 
(285) Beschikking 2 december 1977, PB L 20/18 van 25 januari 1978. 
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eveneens geweigerd omdat het grootste deel van de ondernemingen uit de branche 
bij het kartel zijn aangesloten. Ook in de beschikking Aanbeveling FEDE
T AB (286) achtte de Commissie we gens het marktaandeel van FEDETAB en haar 
leden (95% van de sigaretten, 75 tot 80% van de sigaren en cigarillo's), de 
mogelijkheid aanwezig tot uitschakeling van de mededinging voor een aanzien
lijk deel van de betrokken produkten. HetNederlands-Vlaams boekenkartel (287) 
was in hetzelfde bedje ziek. 

126. Het Hof van Justitie was het, gezien de hoger vermelde zeer grote markt
aandelen, met de Commissie eens dat de Aanbeveling FEDET AB tengevolge 
heeft dat de mededinging voor een wezenlijk deel van de betrokken produkten 
wordt uitgeschakeld. Om die reden alleen al - uiteraard: aan de vier voorwaar
den dient cumulatief voldaan - werd volgens het Hof de ontheffing terecht 
geweigerd (Van Landewyck en FEDETAB/Commissie)(288). 
Geheel vergelijkbaar hiermede is de uitspraak van het Hof in het verzoek tot 
nietigverklaring van de beschikking van 5 december 1979 inzakeStremsel (289) 
waarin eveneens de ontheffing werd geweigerd onder meer wegens het niet-vol
daan zijn aan de vierde voorwaarde. Het Hof vindt dat de Commissie terecht heeft 
vastgesteld dat aan de ( derde en) vierde voorwaarde niet is voldaan voor onthef
fing ten gunste van exclusieve aankoopverplichting bij een produktie-coopera
tieve , vermits vaststaat dat de leden van de Cooperatieve meer dan 90 % van de 
Nederlandse kaasproduktie in handen hebben en dat de Nederlandse producenten 
die geen lid zijn eveneens bijna al het benodigde stremsel bij haar betrekken 
(Cooperatieve Stremsel en Kleurselfabriek/Commissie)(290). 

127. In een omvangrijke reeks beschikkingen wordt een ontheffing wel toege
staan omdat het geringe marktaandeel en de aanwezigheid op de markt van andere 
belangrijke fabrikanten van identieke of gelijkaardige produkten de restantmede
dinging veilig stelt(291). 
Het marktaandeel en het aantal van andere op dezelfde markt opererende onder
nemingen, met andere woorden de concentratiegraad, speelt hierbij een belang-

(286) Beschlkking 20 juli 1978, PB L 224/29 van 15 augustus 1978. 
(287) Beschikking 25 november 1981, WBBIVBVB, PB L 54/36 van 25 februari 1982. 
(288) H.v.J., 19 oktober 1980, 209/78, fur. 1980, 3279. 
(289) PB L 51/19 van 25 februari 1980. 
(290) H.v.J., 25 maart 1981, 61/80, fur. 1981, 868. 
(291) Zie o.m. de beschikking 13 december 1974, BMW, PB L 29/1 van 3 februari 1975; beschik
king 19 december 1974, Goodyear ltaliana-Euram, PB L 38/10 van 12 februari 1975; beschikking 
19 december 1974, Rank-Sopelem, PB L 29/20 van 3 februari 197 5; beschikking 15 december 197 5, 
Bayer-Gist-Brocades, PB L 30/13 vanS februari 1976; beschikking 15 december 1975,SABA, PB L 
28/19 van 3 februari 1976; beschikking 21 december 1976, Junghans, PB L 30/10 van 2 februari 
1977; beschikking 25 juli 1977, De Laval-Stork, PB L 215/11 van 23 augustus 1977; beschikking 
23 december 1977, Campari, PB L 70/69 van 13 maart 1978; beschlkk:ing 12 december 1979, 
Transocean Marine Paint Association, PB L 39/73 van 15 februari 1980; beschikking 17 november 
1981, Langenscheidt-Hachette, PB L 39/25 van 11 februari 1982. 

465 



rijke rol. In deLangescheidt-Hachette-beschikking(292) overweegt de Commis
sie , ,dat het marktaandeel vanLangenscheidt-Hachette beduidend lager is geble
ven dan dat van de belangrijkste ondernemingen op deze markt waar de andere 
ondernemingen marktaandelen bezitten van dezelfde orde van grootte als dat van 
Langenscheidt-Hachette''. 

128. In een groot aantal beschikkingen inzake distributie wordt onderzocht in 
hoeverre de intra-brand competition (de mededinging binnen het merk) niet 
volledig wordt (c.q. kan worden) uitgeschakeld. In de Campari-beschikking 
wordt gewezen op de afwezigheid van absolute gebiedsbescherming. In de 
SABA -beschikking is de restantmededinging binnen het merk zelf ver te zoeken 
maar wordt dan wel gevonden in het feit dat in de Bondsrepubliek vele SABA
groothandelaars kunnen optreden, die niet aileen onderling concurreren, doch 
ook blootstaan aan concurrentie door SABA-beroepsdetailhandelaars in andere 
Lid-Staten en in alle andere Lid-Staten de beroepsdetailhandelaars zich bij de 
alleenverkopers en grossisten uit de andere Lid-Staten kunnen bevoorraden en 
zelfkunnen doorverkopen aan SABA-handelaars uit de andere Lid-Staten. Ookin 
de beschikking laz-Peter (293) wordt bij toetsing aan artikel 85, lid 3, vierde 
voorwaarde, overwogen dat de tussenhandel steeds kan overgaan tot parallele 
invoer en dat de betrokken producenten zelf onder hun eigen merk naar andere 
landen dan Duitsland en Frankrijk exporteren. Ook in de beschikking Goodyear 
Italiana-Euram (294) wordt een ontheffing verleend ondanks totale afwezigheid 
van intra-brand-competition op de ltaliaanse markt; wel wordt de mogelijkheid 
van import uit andere Lid-Staten vermeld. 

129. In de tentoonstellingsbeschikkingen UNIDI (295), BPICA (296) en 
EMO (297) kon de ontheffing verleend worden omdat de deelname aan andere 
soorten tentoonstellingen mogelijk bleef en tentoonstellingen voor de betrokken 
produkten slechts een reclamefactor onder vele andere vormen (zie vooral 
BPICA: auto's). 

130. In de twee joint venture beschikkingen inzake kernenergie, United Rep
rocessors en Kewa (298), wordt de mogelijkheid tot uitschakeling van de res
tantmededinging afwezig geacht omdat van de niet bij het kartel betrokken 
ondernemingen in de komende jarenso wie so geen concurrentie te verwachten is, 
terwijl verwacht mag worden dat van deze ondernemingen alsook van de afne
mers (in casu de elektriciteitsmaatschappijen) na afloop van de vrijstellingspe
riode voldoende druk zal uitgaan. 

(292) Beschikking 17 november 1981, PB L 39/25 van 11 februari 1982. 
(293) Beschikking 23 december 1977, PB L 61/17 van 3 maart 1978. 
(294) Beschikking 19 december 1974, PB L 38/10 van 12 februari 1975. 
(295) Beschikking 17 juli 1975, PB L 228/17 van 29 augustus 1975. 
(296) Beschikking 7 maart 1977, PB L 299/18 van 23 november 1977. 
(297) Beschikking 7 december 1978, PB L 11/16 van 17 januari 1979. 
(298) Beschikkingen 23 december 1975, PL L 51/7 en 51/15 van 26 februari 1976. 
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In een andere joint venture beschikking inzake natriumcirculatiepompen (GEC
Weir Sodium Circulators (299)), wordt aan de vierde voorwaarde van artikel 85, 
lid 3, voldaan omdat natriumcirculatiesystemen, althans in een experimentele 
faze, in heel wat landen bestaan; de beschikbaarheid van die pompen voor een 
redelijk aantal ondememingen binnen en buiten de Gemeenschap biedt een 
garantie voor een potentiele mededinging van derden. Omgekeerd werd in de 
beschikking WANO Schwarzpulver (300) een ontheffing voor eenjoint venture 
( op het stuk van buskruit) geweigerd, mede omdat de overeenkomst de effectieve 
en potentiele mededinging voor het betrokken produkt volledig of nagenoeg 
volledig zou doen verdwijnen. 

131. Uit wat voorafgaat kunnen enkele algemene regels uit de beschikkings
praktijk worden gereleveerd. Ten eerste, de intra-brand competition mag niet 
volledig worden uitgeschakeld. Bij het onderzoek of de mededinging ten 
aanzien van de ,betrokken produkten" niet wezenlijk wordt uitgeschakeld be
trekt de Commissie ook de mededinging die uitgaat van identieke of gelijkaardige 
produkten van een ander merk. S oms wordt uitdrukkelijk bepaald dat eveneens de 
mededinging tussen verdelers van hetzelfde merk in zekere mate moet blijven 
bestaan (/3omee-Stichting (301)). In een aantal beschikkingen wordt (zonder dat 
de noodzaak ervan aangeduid wordt) vastgesteld dat 66k op het intemmerkelijke 
vlak mededinging blijft bestaan. In de SABA -beschikking (302) lijkt die mededin
ging echter zo zwak dat men zich kan afvragen in welke mate de Commissie de 
Bomee-leer niet heeft verlaten. Ten tweede leek, met name uit de beschikking 
GEC-Weir Sodium Circulators(303), dat de Commissie vrede neemt met een 
potentiete mededinging (304). Ten derde speelt de concentratiegraad op de be
trokken markt een rol. Er dient met name te worden nagegaan hoe het resterend 
marktaandeel verdeeld is. Tenslotte blijkt uit hetMetro/SABA-arrest(305) dat 
ook bij de beoordeling of de restantmededinging niet wordt uitgeschakeld, 
althans volgens het Hof, het cumulatief effect van de betrokken overeenkomst en 
gelijksoortige overeenkomsten dient te worden onderzocht. 

§ 3. Artikel 85, lid 3, en doelstellingen van een andere aard 

132. Een ontheffing van het kartelverbod kan, zoals reeds werd besproken, 
slechts verleend worden voor afspraken die bijdragen tot verbetering van de 
produktie of van verdeling der produkten of tot verbetering van de technische of 
economische vooruitgang. 

(299) Beschlkking 23 november 1977, PB L 327/26 van 20 december 1977. 
(300) Beschikking 20 oktober 1978, PB L 322/26 van 16 november 1978. 
(301) Beschikking 21 november 1975, PB L 329/30 van 23 december 1975. 
(302) Beschikking 15 december 1975, PB L 20/19 van 3 februari 1976. 
(303) Beschikking 23 november 1977, PB L 327/26 van 20 december 1977. 
(304) Zie oak met betrekking tot artikel 85, lid 1, hager nr. 78. 
(305) H.v.J., 25 oktober 1977, 26/76, Metro/Commissie, Jur. 1977, 1919. 
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Uit hetMetro/SABA-arrest blijkt dat het Hofvan Justitie van oordeel is dat in het 
kader van de toepassing van artikel 85, lid 3, ( dus rekening houdend met de vier 
erin vemoemde voorwaarden), doelstellingen van een heel andere aard dan de 
handhaving van een doeltreffende mededinging in aanmerking kunnen worden 
genomen. In casu overwoog het Hof, ,dat voorts het aangaan van leverantieover
eenkomsten over een redelijke termijn voor het behoud van de werkgelegenheid 
een stabiliserende factor is die, in het kader van de verbetering van de algemene 
produktievoorwaarden, met name in een ongunstiger econornische conjunctuur, 
valt binnen de doelstellingen die met artikel 85, lid 3, kunnen worden nage
streefd (306). 

133. Uit het Metro/SABA-arrest, maar nog duidelijker uit Van Landewyck en 
FEDETAB/Commissie (307) blijkt dat die doelstellingen van andere aard slechts 
via een der in de eerste voorwaarde van artikel 85, lid 3, · genoemde objectieven 
aan bod kunnen komen en dat uiteraard ook aan de andere voorwaarden dient 
voldaan te zijn. In hetFEDETAB-arrest herhaalt het Hof dat overwegingen van 
sociale aard - met name de zorg om de werkgelegenheid - in het kader van 
artikel 85, lid 3, in aanmerking kunnen worden genomen maar komt dan tot het 
besluit dat het emstig dient betwijfeld te worden of de uit de gemaakte , ,Aanbe
veling" voortvloeiende voordelen (o.m. het instandhouden van verkooppunten 
en dus de tewerkstelling) voor de distributie de ingrijpende beperkingen die de 
mededinging van_die _aan]JeveliiJ.g o11dervindt voldoende kunnen compenseren. 

134. Ook de Commissie houdt, bij de toetsing aan de eerste voorwaarde (verbe
tering produktie of distributie enz ... ) rekening met doelstellingen vreemd aan het 
mededingingsbeleid: zo bijvoorbeeld de noodzaak van energie-voorziening 
(United Reprocessors en Kewa (308)) (,verbetering van de produktie") of de 
instandhouding van een aanbod van cultureel waardevolle boeken (VBBB IVBVB : 
waarin echter geen ontheffing werd verleend om redenen vemoemd onder 
nr. 102). De Comrnissie was in laatstgenoemde beschikking echter ook van 
mening , ,dat het niet aan de ondememingen of ondememersverenigingen toe
komt om overeenkomsten af te sluiten inzake culturele aangelegenheden, die bij 
uitstek tot de bevoegdheid van de overheid behoren, ook al erkent de Comrnissie 
dat ook ondemerningen een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij de ver
spreiding van de cultuur ( ov. 60)(309). 

§ 4. De ,onmisbaarheid" als sleutelvoorwaarde 

135. Zoals hierboven reeds werd aangestipt, en verder nog zal blijken t.a.v. de 
beschikkingspraktijk van de Comrnissie inzake crisiskartels (zie verder nr. 245) 
en concentraties (artikel 86) wordt bij de beoordeling van de mededingingsrech-

(306) H.v.J., 25 oktober 1977, 26/76, Metro/Commissie, fur. 1977, 1917. 
(307) H.v.J., 19 oktober 1980, 209/78, fur. 1980, 3279. 
(308) Beschikkingen 23 december 1975, PB L 51/7 en 51/15 van 26 februari 1976. 
(309) Beschikking 25 november 1981, PB L 54/36 van 25 februari 1982, ov. 60. 
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telijke toelaatbaarheid van een ondememersafspraak of van een bepaalde aan
wending van een machtspositie, in toenemende mate rekening gehouden met 
doelstellingen van industriepolitiek, tewerkstellingsbeleid e.d. Met betrekking 
tot de toepassing van artikel 85 wordt voor een dergelijke afweging reeds voor 
een belangrijk stuk de basis gelegd in de tekst zelf van artikel 85, lid 3, ( eerste 
voorwaarde). De beschikkingspraktijk van de Commissie geeft anderzijds wel de 
indruk dat de goedkeuring (in naam van andere doeleinden) van soms vrij sterk
niet te sterk want dan is niet meer voldaan aan de vierde, ook vrij nauwgezet 
toegepaste voorwaarde - de mededinging beperkende afspraken maar mogelijk 
is door een zeer tegemoetkomende houding ten overstaan van de realisatie van de 
tweede voorwaarde (billijk aandeel t. a. v. de gebruikers). Dat het Hof van Justitie 
met een dergelijk beleid niet veel moeite heeft mage onder meer blijken uit het 
Metro/SABA-arrest (zie ookinfra nr. 132) dat een ,regelmatige bevoorrading", 
zelfs wanneer de realisatie ervan leidt tot hogere prijzen voldoende acht in het 
kader van de derde voorwaarde. Meer in het algemeen wordt ten aanzien van 
selectieve distributie (zie verder nr. 162) - grotendeels zelfs op basis van 
artikel 85, lid 1, - een permissief beleid gevoerd dat er van uitgaat dat de 
consument er voordeel bij heeft eventueel wat meer te betalen voor betere service. 
De keuze tussen meer service en een hogere prijs of minder service en een lagere 
prijs wordt met andere woorden niet aan de vrije mededinging overgelaten. De 
derde voorwaarde - de onmisbaarheid -, is om die reden van essentieel be
lang. Slechts die mededingingsbeperking die redelijkerwijze noodzakelijk kan 
worden geacht voor het bereiken van een onder artikel 85, lid 3, aanvaarde 
doelstelling komt voor ontheffing in aanmerking. Kan het doel ook op een minder 
mededingingsbeperkende wijze worden bereikt dan komt de afspraak niet voor 
ontheffing in aanmerking. Men kan deze regel vergelijken met het proportiona
liteitsvereiste bij toepassing van de ,rule of reason" van artikel 30 E.E.G.-Ver
drag of een van de uitzonderingen genoemd in artikel 36. Aan deze derde 
voorwaarde wordt in de beschikkingspraktijk van de Commissie doorgaans wel 
duidelijk de hand gehouden, zij het dat door de strengheid zelf van een onmis
baarheidsvereiste een te verwachten onrnisbaarheid volstaat (zie boger nr. 117). 

HOOFDSTUK IV 

ARTlKEL 85. TOEPASSING OP SPECIFIEKE SOORTEN AFSPRAKEN 

AFDELING 1 

ALLEENVERKOOP EN ALLEENVERTEGENWOORDIGING 

§ 1 Alleenverkoop 

A. VERORDENING 67/67 

136. Zoals men weet geldt voor bepaalde alleenverkoopovereenkomsten een 
groepsvrijstelling krachtens de Commissieverordening 67/67 van 22 maart 1967. 
Deze groepsvrij stelling of collectieve ontheffing van het verbod van artikel85, lid 
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1 , krachtens artikel 8 5, lid 3, is enkel toepasselijk op die alleenverkoop- en 
exclusiefbevoorradingsovereenkomsten (zie nr. 153) waarbij slechts twee onder
nemingen uit verschillende Lid-Staten partij zijn en die de verkoop (31 0) binnen 
een afgebakend gebied van de gemeenschappelijke markt betreffen. In de be
schikking Duro-Dyne-Europair (311) werd Vo 67/67 dan ook niet toepasselijk 
verklaard op een alleenverkooprecht voor het grondgebied van de gehele EG. 
Evenmin werd in de beschikking Goodyear Italiana-Euram(312) Vo 67/67 
geacht toepasselijk te zijn op een overeenkomst waarbij slechts ondernemingen 
uit een Lid-Staat partij waren en die enkel de wederverkoop binnen deze Lid-Staat 
betrof. Laatstgenoemde beschikking is ondertussen evenwel voorbijgestreefd nu 
het Hof in zijn arrestFonderies Roubaix/Fonderies Roux(313) in strijd met de 
letter van althans artikel 1, lid 2, Vo 67/67 toch van toepassing achtte op 
overeenkomsten die hoewel gesloten tussen twee ondernemingen uit een Lid
Staat, niettemin bij uitzondering de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen 
bei:nvloeden, doch voor het overige aan alle voorwaarden van artikel 1 van 
genoemde verordening voldoen. De redenering is de volgende: zuiver nationale 
alleenverkoopovereenkomsten worden in Vo 67/67 aileen maar van ontheffing 
uitgesloten omdat de Commissie er in de Vo van uitging dat ze in de regel niet 
onder artikel 85, lid 1, vallen, we gens niet-bei'nvloeding van de interstaten
handel. Wordt deze handel nu uitzonderlijk toch ongunstig bei'nvloed dan zou het 
onbillijk zijn de overeenkomst niet te laten profiteren van een eventuele vrij
stelling krachtens Vo 67/67. Deze lijn werd doorgetrokken ten aanzien van 
exclusiefbevoorradingsovereenkomsten (zie Afdeling 2, hieronder). Oak de 
Commissie is ondertussen van deze gedachtengang overtuigd: reeds in haar 
antwerp uit 1978 totwijziging van Vo 67/67 (314) stelde zevoor artikel1, lid2, te 
schrappen (315). 

137. Verder kan in herinnering worden gebracht dat een tussen twee fabrikanten 
toegekende wederzijdse alleenverkoop evenmin van de groepsvrijstelling geniet 
( artikel3, a; zie oak nr. 141 in verb and met de wijziging van Vo 67/67). In die zin 
is te begrijpen dat in de beschikkingRank-Sopelem (316) Vo 67/67 niet ter sprake 
kwam. Eveneens zij opgemerkt dat de alleenverkoper geen andere concurrentie
beperkingen mogen worden opgelegd dan een exclusiefbevoorradingsver
plichting en bijhorende verplichtingen (artikel 2, cijfer 1) en dat afnemers niet 
gehinderd mogen worden zich bij andere handelaars te bevoorraden, met name 
door marktafgrendeling met behulp van industriele eigendomsrechten of andere 
maatregelen (artikel 3). Deze laatste voorwaarde voor toepassing van de 

(310) Exclusiviteit inzake dienstverlening valt er buiten: beschikking 26 mei 1978,PB L 157/19 van 
15 juni 1978. 
(311) Beschikking 19 december 1974, PB L 29/11 van 3 februari 1975. 
(312) Beschikking 19 december 1974, PB L 38/10 van 12 februari 1975. 
(313) H.v.J., 3 februari 1976, 63/75, fur. 1976, 119-120. 
(314) PB C 31/2 van 7 februari 1978. 
(315) Zie oak het Elfde Mededingingsverslag, 24. 
(316) Beschikking 20 december 1974, PB L 29/20 van 3 februari 1975. 
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groepsvrijstelling roept enerzijds de verder in Afdeling 10 onderzochte pro
blemen op; anderzijds de ongeldigheid van absolute gebiedsbescherming door 
middel van o.a. exportverboden. Laatstgenoemde clausules die ook in andere 
types overeenkomsten voorkomen worden in afdeling 12 van dit hoofdstuk nader 
beschouwd. In verband met artikel3, Vo 67/67 zij nochtans opgemerkt dat het 
Hof van Justitie in zijn arrest Van Vliet K wastenfabriek/Dalle Crode (317), op 
prejudiciele vraag besliste dat een alleenverkoopovereenkomst tussen een fa
brikant in een Lid-Staat en een alleenverkoper elders in de gemeenschappelijke 
markt onder artikel3 van Vo 67/67 valt- en dus niet voor groepsvrijstelling in 
aanmerking komt - wanneer de fabrikant daarbij wordt verplicht de handelaren 
en consumenten in zijn eigen land te verbieden de betrokken produkten naar het 
contractsgebied uit te voeren of te doen uitvoeren, en het de handelaren en 
consumenten in het contractsgebied daardoor onmogelijk wordt gemaakt grotere 
partijen van die produkten rechtstreeks uit hetland van de fabrikant te betrekken. 
Zodanige overeenkomst valt ook onder artikel 3 van Vo 67 I 67, wanneer de 
handelaren en consumenten in het contractsgebied reele mogelijkheden hebben 
- of zij deze nu benutten of niet - zich de contractsprodukten in de ge
meenschappelijke markt, buiten het land van de fabrikant te verschaffen. 

138. Aan de voorwaarde voor toepassing van Vo 67/67 dat ,slechts twee 
ondememingen" deelnemen (artikel1, lid 1) is uiteraard ook niet voldaan indien 
partijen bij de afspraak waarvoor ontheffing wordt gevraagd beroepsorganisaties 
zijn (Salonia/Poidomani)(318). 

139. Vo 67/67 is, aldus de Commissie in beschikkingBP Kemi-DDSF(319), 
evenmin van toepassing op alleenverkoop- en/of alleenkoopovereenkomsten 
tussen twee ondememingen die geen duidelijke verticale scheiding van hun 
activiteiten toepassen. Er bestaat slechts een economische rechtvaardiging voor 
exclusieve regelingen - en slechts dan is Vo 67 I 67, naar de geest ervan van 
toepassing - , , wanneer de leverancier geen eigen activiteiten ontplooit voor de 
verkoop in het aan de alleenverkoper toegewezen gebied en daar dus niet met hem 
in concurrentie treedt''. 

140. Wei onderVo 67/67 valtde overeenkomst waarbij de ene ondememinghet 
alleenverkoop- en de andere het alleenbevoorradingsrecht krijgt (zie artikel2, lid 
1, letter a) op voorwaarde nochtans dat aan de alleenverkoper, behalve de 
exclusiviteitsverplichting, geen andere bijkomende concurrentiebeperkingen 
worden opgelegd dan die vermeld in artikel2, lid 2. In de beschikkingHennessy
Henkell (320) werd Vo 67/67 niet toepasselijk verklaard op een dergelijke over
eenkomst omwille van de verplichting die zij bevatte voor de alleenverkoper om 

(317) H.v.J., 1 oktober 1975,25/75, fur. 1975, 1111. 
(318) H.v.J., 16 juni 1981, 126/80, fur. 1981, 1583. 
(319) Beschikking 5 september 1979, PB L 286/12 van 14 november 1979, ov. 95. 
(320) Beschikking I I december 1980, PB L 383/11 van 31 december 1980. 
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de toestemming van de fabrikant te verkrijgen bij de vaststelling van zijn weder
verkoopprijzen buiten de in de overeenkomst aangegeven grenzen. Een derge
lijke verplichting valt niet onder de verplichtingen die volgens artikel2, lid 2, de 
toepassing van de ontheffing niet in de weg staan. Bovendien voorzag het contract 
een bescherming van de handelsmarkt van Henkell en van de Duitse markt tegen 
, ,infiltratie'', zodat deze bepaling viel onder het toepassingsgebied van artikel3, 
Vo 67/67 (volgens hetwelke de groepsvrijstelling niet toepasselijk is wanneer de 
contractpartijen het tussenhandelaren of consumenten bemoeilijken zich de con
tractprodukten bij andere handelaren binnen de gemeenschappelijke markt te 
verschaffen). Dit lijkt in de lijn te liggen van de jurisprudentie van het Hof in het 
geschil Van Vliet Kwastenfabriek/Dalle Crode, hierboven besproken. 

B. WIJZIGING VERORDENING 67/67 

141. De geldingsduurvan Vo 67/67, zoals verlengd bij Vo 2591/72, verstrijktop 
31 december 1982. Zoals hoger reeds vermeld (zie nr. 136) heeft de Commissie 
een wijziging van de betreffende verordening aangekondigd. Uit het Elfde Mede
dingingsverslag (321) kan worden vemomen dater twee aparte groepsvrijstellin
gen zullen komen voor alleenverkoop- c.q. exclusieve afnameovereenkom
sten. Hoofdlijnen voor eerstgenoemde groepsvrijstelling zijn 1 °) de erkenning 
van overeenkomsten met betrekking tot het gehele grondgebied van de EG als in 
aanmerking komend voor de vrijstelling; 2°) de beperking van de vrijstelling 
terzake van eenzijdige. toekenning van exclusieve distrib.utierechtell_W...SS.en. fa: 
brikanten - wederzijdse toekenning blijft buiten het toepassingsgebied van de 
groepsvrijstelling- tot overeenkomsten waarbij ten rninste een der partijen een 
K.M.O. is (ornzet niet groter dan 100 mil. ERE); 3°) het versterken van de 
bepalingen die tot doel hebben zowel de interpenetratie van de verschillende 
nationale markten als de openstelling van de gemeenschappelijke markt naar 
buiten te verruimen. Met andere woorden er dient steeds nevenimport mogelijk te 
zijn. 

C. NIET ONDER Vo 67/67 VALLENDE OVEREENKOMSTEN 

142. Hier wordt nagegaan hoe beschikkingspraktijk en jurisprudentie tijdens de 
beschouwde periode geevolueerd zijn ten aanzien van niet onder Vo 67/67 
ressorterende gei:soleerde alleenverkoopovereenkomsten. Dit zijn (sinds het 
Fonderies Roubaix/Fonderies Roux-arrest) de overeenkomsten waar meer dan 
twee ovemerningen aan deelnemen, de overeenkomsten waarbij een ondeme
rning uit een derde land betrokken is, de wederzijdse alleenverkoop tussen 
fabrikanten, de overeenkomsten waarvan het contractsgebied buiten de ge
meenschappelijke markt ligt, de overeenkomsten die voor Vo 67 I 67 niet toegela
ten bedingen bevatten en voorlopig ook nog de overeenkomsten die het grond
gebied van de gehele gemeenschappelijke markt bestrijken (zie hoger). SindsBP 
Kemi-DDSF (322) is daar, althans voor de Commissie, nog een categorie bijge-

(321) Biz. 24. 

(322) Beschikking 5 september 1979, PB L 286/32 van 14 november 1979. 
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komen : nl. de alleenverkoop- (en alleenkoop )overeenkomsten die volledig 
beantwoorden aan artikel 1 van de Vo (en ook niet onder artikel 3 vallen) maar 
waar de leverancier zelf in concurrentie staat met de afnemer 0 

143. Drie van de vijf beschikkingen inzake alleenverkoopovereenkomsten (Du
ro-Dyne-Europair (323), Goodyear ltaliana-Euram (324) en Thea! Watts (325) 
bevatten een individuele ontheffing 0 In de beschikkingenH ennessy-Henkell (326) 
en Hasselblad (327) werd ontheffing geweigerd oomo we gens onmogelijk
heid van parallelimporto In de eerste beschikking, betrekking hebbend op een 
alleenverkoop over het grondgebied van de gehele gemeenschappelijke markt, 
werd de overeenkomst geacht aan de vier voorwaarden van artikel 85, lid 3, 
te voldoen: het bestaan van een exclusieve hoofdverdeler' belast met de invoer 
voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap van een uitgebreid assortiment 
produkten van Amerikaanse oorsprong ( onderdelen voor verwarmings- en lucht
verversingsinstallaties) draagt in het voordeel van de afnemers bij tot verbetering 
van de verdeling van de genoemde produkten binnen de gemeenschappelijke 
markt, omdat de hoofdverdeler, veel beter dan de fabrikant zelf, het hoofd kan 
bieden aan de taalkundige, juridische en technische verschillen tussen de betrok
ken landen en het systeem van alleenverkoop het meest geschikt is een breed en 
tegelijk aan specifieke wensen van afnemers aanpasbaar assortiment te voereno In 
verband met de vierde voorwaarde van artikel 85, lid 3, (restantrnededinging) 
wordt overwogen dat Europair geen absolute gebiedsbescherrning geniet (Duro
Dyne heeft zich niet verbonden zich te onthouden van indirecte levering in het 
contractsgebied) en dat Europair tegenover zijn eigen alleenverkopers gelijke 
prijzen toepasto Het door Europair opgerichte afzetstelsellaat de mogelijkheid 
van nevenimport tussen de verschillende grondgebieden van de gemeenschap
pelijke markt open zodat in het eindstadium van de distributie der produkten de 
concurrentie gehandhaafd blijft. 
Bij een de gehele gemeenschapplijke markt omvattende alleenverkoop dient 
derhalve te worden nagegaan of in de volgende trappen van de distributie de 
nationale markten niet van elkaar worden afgegrendeldo Ook in Goodyear lta
liana (328) worden- daar de Commissie zoals vermeld in tegenstelling tot wat 
het Hof later besliste Vo 67/67 niet toepasselijk achtte op overeenkomsten 
waarbij slechts ondemerningen uit een Lid-Staat partij zijn - de voorwaarden 
van artikel85, lid 3, individueel onderzochto De toepasselijkheid van artikel85, 
lid 1, wordt op deze tot het grondgebied van een Lid-Staat (mono Italie) beperkte 
alleenverkoopovereenkomsten als volgt geargumenteerdo Aan Euram, een be
langrijke leverancier in verpakkingsrniddelen voor Italiaanse supermarkten werd 

(323) Beschikking 19 december 1974, PB L 29/11 van 3 februari 19750 
(324) Beschikking 19 december 1974, PB L 38/10 van 12 februari 19750 
(325) Beschikking 21 december 1976, PB L 39/19 van 10 februari 1977 0 
(326) Beschikking 11 december 1980, PB L 383/11 van 31 december 19800 
(327) Beschikking 2 december 1981, PB L 161/18 van 12 juni 19820 
(328) PB L 38/10 van 12 februari 19750 
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door Goodyear Italiana de alleenverkoop voor Italii~ van plastic folie voor de 
verpakking van levensrniddelen verleend. Daar nu Euram er zich zelf toe verbon
den heeft geen aan de contractprodukten soortgelijke produkten te verkopen 
kunnen de handelsstromen tussen Italii~ en de andere Lid-Staten anders ontwik
kelen. Een alleenverkoopsrecht toegekend aan een ondernerning uit dezelfde 
Lid-Staat die zelf een belangrijke voortverkoper is van aanverwante produkten 
waarvan de afnemerskring dezelfde is als die van het contractprodukt, is derhalve 
van aard de mededinging te beperken en de handel tussen Lid-Staten ongunstig 
te bei:nvloeden 1 °) wanneer deze voortverkoper er zich toe verbindt geen con
currerende produkten te verdelen, of 2°) wanneer, zoals uit het vervolg van de 
beschikking blijkt, de voortverkoper er zich toe heeft verplicht geen actieve 
verkooppolitiek te voeren in de andere Lid-Staten. Het verbod van artikel 85, lid 
1, wordt evenwel, conform artikel, 85, lid 3, buiten toepassing verklaard omdat 
de overeenkomst leidt tot een rationelere distributie die de gebruikers (de super
markten) ten goede komt (Goodyear is helemaal niet thuis op de markt van 
verpakkingsmateriaal, Euram wel), die zonder de overeenkomst niet zou bereikt 
worden. Tenslotte wordt ook de restantmededinging gevrijwaard omdat het 
contractprodukt in rechtstreekse concurrentie staat met gelijkaardige of identieke 
(maar dan door andere fabrieken geproduceerde en in ltalii~ ingevoerde) produk
ten. Op te merken valt dat de Comrnissie de restantmededinging in casu gevrij
waard acht ondanks de totale afwezigheid in ltalie (een relevant deel van de 
gemeenschappelijke markt) van intra-band competition. 

144. In de beschikkingHennessy-Henkell (329) werd, zoals gezegd, een inbreuk 
op artikel 85, lid 1, vastgesteld en geen ontheffing gegeven. Hoger werd aange
duid waarom Vo 67/67 niet van toepassing was (zie nr. 140). Een individuele 
ontheffing op basis van artikel 85, lid 3, kon vooral niet gegeven worden omdat 
Henkell niet vrij was zelf de wederverkoopprijzen van Hennessy-cognac voor de 
Duitse markt vast te stellen. Een verbetering van de distributie en een billijk 
aandeel voor de gebruikers konden tengevolge van een dergelijke (bijkomende) 
beperking niet verwacht worden. Deze beperking en de bescherming van Henkell 
tegen parallelinvoer waren bovendien niet ,onrnisbaar" (3" voorwaarde), zelfs 
niet indien de produkten als luxeprodukten zouden kunnen worden beschouwd 
(ov. 32). 

145. Veel erger was het nog gesteld met het door de Zweedse fabrikant van 
spiegelreflex camera's, Victor Hasselblad A. B . , en zijn alleenverkoper in Groot
Brittannie, Hasselblad G.B. Ltd, georganiseerd afzetsysteem. Met de alleen
verkopers in Belgie, Denemarken, Duitsland en Ierland hadden zij maatregelen 
getroffen om de handel met Hasselblad-produkten binnen de Gemeenschap te 
belemmeren. Een systeem van wederzijdse controle op de fabricagenummers en 
van uitwisseling van prijslijsten en verkoopvoorwaarden diende om de nationale 
markten van elkaar af te schermen. Export vanuit G.B. werd afhankelijk gesteld 

(329) Beschikking 11 december 1980, PB L 383/11 van 31 december 1980. 
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van een toelating van Hasselblad G.B. en in de garantie- en klantenservice werd 
gediscrimineerd ten aanzien van parallel gei"mporteerde produkten. Vo 67/67 was 
uiteraard niet van toepassing (artikel 3, lid b, punt 2; zie hoger nr. 137). De 
Commissie legde Victor Hasselblad en Hasselblad G.B. een boete op(330). 

146. Ook in de beschikking Theal!Watts (331) diende een alleenverkoopover
eenkomst die onder het toepassingsgebied van artikel 2, Vo 67/67 viel toch aan 
artikel85, lid 3, zelf getoetst te worden omdat de overeenkqmst we gens strijd met 
artikel 3 van genoemde verordening (importbelemmering door gebruikmaking 
van merkenrecht) niet van de groepsvrijstelling kon genieten. De toets aan artikel 
85, lid 3, was al evenmin noodzakelijk omdat de overeenkomst we gens onvol
doende aanmelding niet voor een individuele buitentoepassingsverklaring in 
aanmerking kwam. De Commissie voegt er echter ten overvloede aan toe dat zelfs 
indien de gehele regeling behoorlijk zou zijn aangemeld of krachtens Vo 17 van 
aanmelding zou zij vrijgesteld, ze niet van het kartelverbod had kunnen worden 
vrijgesteld omdat aan de voorwaarden van artikel85, lid 3, niet was voldaan. Een 
beroep tot nietigverklaring van deze beschikking werd door het Hof verwor
pen (332). De overeenkomst leidde, namelijk door verhindering van de nevenim
port tot absolute gebiedsbescherming. Meer in het algemeen lijkt de logica zich te 
verzetten tegen een individuele buitentoepassingverklaring in de gevallen waarin 
een groepsvrijstelling wegens niet conformiteit met artikel 3 moet worden afge
wezen. 

§ 2 Alleenvertegenwoordiging 

147. Inzake alleenvertegenwoordiging (door handelsagenten of commissionairs) 
heeft de Commissie reeds in een bekendmaking van 24 december 1962 (333) haar 
standpunt bekendgemaakt. Vermits de alleenvertegenwoordiger niet voor eigen 
rekening, maar voor rekening van zijn principaal optreedt oefent hij geen zelf
standige aanbodfunctie op de markt uit. Door aan de tussenpersoon een exclusi
viteit toe te kennen wordt het aanbod weliswaar beperkt, maar de Commissie ziet 
hierin geen mededingingsbeperking. 

148. In de onderzochte periode vallen evenmin als in de vorige periode beschik
kingen of arresten te noteren waarin de conformiteit van alleenagentuur of 
alleencommissie-overeenkomsten met artikel 85 ter discussie stond. 

149. W el is er in het arrest Suiker Unie I C ommissie (3 34) sprake van een agentuur 
(of zelfstandige vertegenwoordigingsovereenkomst). Het arrest onderzocht 

(330) Beschikking 2 december 1981, PB L 161/18 van 12juni 1982. Hasselblad G.B. stelde tegen 
deze beschikking op 10 maart 1982 beroep in bij bet Hof, PB C 88/2 van 6 april 1982. 
(331) Beschikking 21 december 1976, PB L 39/19 van 10 februari 1977. 
(332) H. v.J., 20 juni 1978, 28/77, Tepea/Commissie, fur. 1978, 1391. 
(333) PB 139 van 24 december 1962, 2921. 
(334) H.v.J., 16 december 1975, 40-48/73, fur. 1975, 2010. 

475 



evenwel niet de conformiteit van de afspraak, laat staan van een in casu aan de 
agent niet verleende exclusiviteit, met artikel 85, maar wel de conformiteit van 
aan een handelsagent opgelegde exclusiefvertegenwoordigingsverplichting (of 
mededingingingsverbod) met artikelen 85 en 86. HetSuiker Unie-arrest bevat in 
verband met de geldigheid van alleenagentuurovereenkomsten het volgende 
belangrijke element. Het niet-mededingingsbeding wordt geacht een rnisbruik in 
de zin van artikel 86 te kunnen opleveren wanneer de principaal een ondememing 
met machtspositie is en , ,de buitenlandse concurrenten bij gebreke van onafhan
kelijke handelaren die in staat zijn het betrokken produkt in voldoende omvang te 
verhandelen, voor de afzet van dat produkt in het verkoopgebied van genoemde 
ondememing nagenoeg op haar handelsvertegenwoordiger zijn aangewezen" 
m.a.w. wanneer de agentinfeite alleenagent is. In welke mate een wederzijdse 
exclusiviteit tussen een vertegenwoordiger en een principaal die geen machts
positie bezit in strijd met artikel 85 te beschouwen is, zal afhangen van de mate 
waarin de vertegenwoordigingsrelatie hetzelfde econornisch effect sorteert als 
een alleenverkoop-alleenkooprelatie(335). Een dergelijke situatie kan zich voor
doen wanneer de afnemers ten aanzien van de principaal, vertegenwoordigd door 
de alleenagent, gebonden zijn door een exclusiefafname-overeenkomst of wan
neer de agent (bijvoorbeeld wegens zijn know how) over een feitelijke machts
positie beschikt (die wellicht niet tot de toepasselijkheid van artikel 86 leidt 
wanneer de exclusiviteit wordt toegekend en de mededingingsverplichting wordt 
opgelegd door de principaal, zodat de agent geen misbruik pleegt). Uiteraard 
komt een dergelijk:e exclusiet-afnameverplichting eventueel in aarinierkiilg voor 
een ontheffing (zie verder nr. 153). 

AFDELING 2 

EXCLUSIEFBEVOORRADING EN NIET-MEDEDINGINGSBEDINGEN 

§ 1 Algemeen 

150. Hier wordt de rechtspraak onderzocht in verband met distributiecontracten 
waarin een potentiele mededingingsbeperking schuilt in de verplichting die aan 
de voortverkoper wordt opgelegd zich uitsluitend bij zijn contractspartner te 
bevoorraden of in het verbod dat de voortverkoper wordt opgelegd andere 

· produkten te verdelen. Mededingingsverboden (of niet-mededingingsclausules) 
treft men ook in agentuurovereenkomsten en licentie-overeenkomsten aan. De 
exclusief bevoorradingsverplichtingen van voortverkopers tegenover een groep 
leveranciers zullen elders ( collectief exclusief verkeer, Mdeling 5) besproken 
worden. In vorige paragraaf werd reeds gezien in welke mate een exclusiefaf
nameverplichting of mededingingsverbod in een alleenagentuurovereenkomst 
strijdig is met de concurrentieregels van het E.E.G.-Verdrag. 

(335) Zie over dit laatste: beschikking 21 december 1976, Theal/Watts, PB L 39i19 van 10 februari 
1977. 
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151. In de mededingingsrechtelijke relevantere concessie- en licentie-overeen
komsten is de aan een exclusief voortverkoper of licentiehouder opgelegde 
exclusiefbevoorradingsverplichting een bijkomende bran van mededingingsbe
perking. Een dergelijke wederzijdse exclusiviteit komt echter voor een vrij
stelling ex artikel 85, lid 3, in aanmerking. De wederzijdse exclusiviteit bij 
verkoopconcessie geniet van de groepsvrijstelling van Vo 67/67 (artikel 1, lid 
2)(336). Ook in de tot nu toe enige beschikking inzake exclusieve merklicen
tie(337) werd onder verwijzing naar de groepsvrijstelling die met betrekking tot 
dergelijke clausules in alleenverkoopovereenkomsten geldt, een ontheffing ver
leend. Economisch zijn de wederzijdse exclusiviteit bij merklicentie en voortver
koop nauw verwant. Een niet-mededingingsclausule in een octrooilicentieover
eenkomst daarentegen heeft een heel ander doel en effect en zij betreft overigens 
niet primair de distributie, maar wei de produktie. Deze clausule wordt samen met 
andere in licentie-overeenkomsten gangbare clausules besproken (zie nr. 224). 

152. Zoals hieronder (zie brouwerijcontracten, nr. 154) nog zal blijken kunnen 
exclusieve afnameovereenkomsten van de groepsvrijstelling vervat in Vo 67/67 
genieten. Zoals gezegd (hager nr. 141) zal deze verordeningvanaf 1 januari 1983 
vervangen worden door twee nieuwe verordeningen. Een inzake alleenverkoop 
en een inzake exclusieve afname. In laatstgenoemde verordening zou bijzondere 
aandacht worden besteed aan brouwerijcontracten en pomphouderscontracten 
(Cfr. voor Belgie deK.B. 's van 7 september 1979 c.q. 9 juni 1981 beide getroffen 
in uitvoering van het K.B. van 13 januari 1935). 

§ 2 Exclusiefbevoorrading in de detailhandel 

153. Soms verbindt een afnemer er zich toe tegenover een leverancier aileen 
diens produkten met het oog op de voortverkoop te betrekken, zonder dat de 
afnemer zelf van een exclusiviteit voor de verkoop van die produkten binnen een 
bepaald gebied geniet. Een dergelijke exclusiefbevoorradingsovereenkomst (of 
alleenkoopovereenkomst) kan evenals een alleenverkoopovereenkomst van een 
vrijstelling genieten omdat zein principe kan bijdragen tot een verbetering van de 
produktie of de distributie. Exclusieve afnameovereenkomsten maken het de 
contractspartners met name vaak mogelijk de produktie en de afzet van hun 
produkten nauwkeuriger en op langere termijn te plannen, de risico's in verband 
met de martkschommelingen te beperken en de opslag- en de marketingkosten te 
verminderen. Bovendien geeft het sluiten van een dergelijke overeenkomst aan 
kleine en middelgrote ondernemingen in vele gevallen pas de mogelijkheid op de 
markt op te treden waardoor de mededinging wordt geactiveerd(338). In de 
beschikking Specerijen (339) en in de informele tussenkomst van de Commissie 

(336) Zie beschikking 19 december 1974, Goodyear ltaliana-Euram, PN L 38/10 van 12 februari 
1975 en beschikking 11 december 1980, Hennessy-Henke[[, PB L 383/11 van 31 december 1980. 
(337) Beschikking 23 december 1977, Campari, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
(338) Zevende Mededingingsverslag, 26. 
(339) Beschikking 21 december 1977, PB L 53/20 van 24 februari 1978. 
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ten aanzien vanBilliton en Metal and Thermit(340) werd echter een ontheffing 
geweigerd omdat de overeenkomsten, gezien vooral het marktaandeel der be
trokken ondememingen, er toe leidden dat de mogelijkheden van derde ondeme
mingen om op de markt te penetreren sterk bemoeilijkt werden. Aldus was niet 
voldaan aan de tweede en vierde voorwaarde van artikel85, lid 3. DeSpecerijen
zaak betrof de distributie van Liebig- en Erica specerijen door Belgii:~' s (toen) drie 
grootste distributie-ondememingen: G.B., Delhaize en Sarma. Brooke Bond 
Liebig, de belangrijkste producent van specerijen op de Belgische markt, had met 
de drie genoemde distributieondememingen en ongeveer 80 andere voortverko
pers distributiecontracten gesloten m. b. t. haar mer ken Liebig en Erica. G.B., 
Delhaize en Sarma waren goed voor 59% van Liebig's specerijenomzet in 
Belgie. Nu zij zich tegenover Liebig niet aileen tot exclusieve verkoop maar 
tevens tot eerbiediging van de op de verpakking aangebrachte prijzen hadden 
verbonden in ruil voor het bekomen van bepaalde kortingen en een bruto winst
marge, was het mededingingsbeperkend effect zo groot en zo nadelig voor de 
verbruikers dat een ontheffing niet kon worden verleend. Ook de op de exclusivi
teitsverplichting gemaakte uitzondering voor specerijen met de handelsmerken 
,G.B." resp. ,Delhaize" en ,Sarma" kon hieraan niets veranderen, daar deze 
toelating m. b. t. het eigen handelsmerk beperkt was tot de meest gebruikelijke 
varieteiten (12 a 18 soorten op een 50-tal), deze produkten bovendien op de minst 
in het oog springende rekken moest worden geplaatst ( onderaan) en de detaillisten 
(althans Delhaize en Sarma) er zich toe verbonden de prijzen van de Liebig-spe
cerijen niet in de prijzenrails aan te brengen zodat de schijn kon worden gewekt 
dat de doorgaans lagere prijzen voor de , ,Delhaize'' en , ,Sarma'' -specerijen ook 
voor Liebig-produkten golden! In dit verband zal men zich herinneren dat artikel 
2 van de wet v_an 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken een ondubbelzin
nige prijsaanduiding verlangt. Een contractsbeding waarin een der partijen er zich 
toe verbindt in strijd met deze strafbepaling te handelen is om die reden reeds 
nietig naar Belgisch intern recht. 

§ 3 Brouwerijcontracten 

154. Exclusiefbevoorrading schijnt in Belgie wel een speciale (juridische) pre
dilectie te kennen. Men kent het netwerk van brouwerij-arresten uit vroegere 
jaren(341). Ret Hof van Justitie had zich toen vooral met de voorlopige geldig
heid van aangemelde brouwerijcontracten bezig te houden. In het arrest De 
Norre /Brouwerij Concordia (342) kwam de geldigheid, in het licht van artikel85, 
lid 1, van brouwerij-contracten rechtstreeks ter sprake. Ook hier lag een geschil 
over de niet-naleving van een Belgisch brouwerijcontract aan een prejudiciele 
vraag ten grondslag. De echtelieden De Norre worden door de kleine brouwerij 
Concordia gedagvaard tot het betalen van schadevergoeding wegens het niet 

(340) Bull.E.G., 3-1977, nr. 2.1.32. 
(341) Zie STERCKX, D., noot in l.T. 1978, 743-744. 
(342) H.v.J., 1 februari 1977, 47/76, fur. 1977, 65. 
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naleven van een exclusiefbevoorradingsbeding. Bij de aank:oop van het cafe 
hadden ze verklaard geheel op de hoogte te zijn van de bepalingen van een tussen 
de verkoper en de brouwerij gesloten brouwerijcontract, contract in hetwelk de 
brouwer zich de exclusiviteit voor de levering van bier had voorbehouden. De 
vragen die aan het Hof van Justitie door het Hof van Beroep te Gent, op verzoek 
van De Norre over de geldigheid van het contract werden gesteld, betroffen de 
toepassing van Vo 67/67 enerzijds op exclusiefbevoorradingsovereenkomsten 
tussen twee ondernemingen uit dezelfde Lid-Staat, anderzijds op overeenk:om
sten, zoals exclusiefbevoorradingsovereenk:omsten, die alleen door hun cumula
tieve werking onder het verbod van artikel85, lid 1, vielen. Beide vragen kregen 
een positief antwoord. De problematiek van de cumulatieve werking werd in het 
begin van Hoofdstuk III (zie nr. 50) behandeld. Met betrekking tot exclusiefaf
name-overeenkomsten in het algemeen en brouwerijcontracten in het bijzonder 
volgt uit het Concordia-arrest echter dat een toetsing aan artikel85, lid 3, zelden 
nodig zal zijn, omdat de groepsvrijstelling van Vo 67/67 van toepassing is zolang 
er bij de overeenkomst (niet bij het netwerk) niet meer dan twee ondememingen 
betrokken zijn en voor zover de contractspartijen het tussenhandelaars of con
sumenten piet bemoeilijken zich de contractsprodukten bij andere handelaars 
binnen de gemeenschappelijke markt te verschaffen onder meer door de uitoefe
ning van industriele eigendomsrechten (artikel 3, Vo 67/67). Op de vraag of 
exclusiefbevoorradingsovereenk:omsten (en exclusieviteitsovereenkomsten in 
het algemeen) waarbij slechts ondememingen in een Lid-Staat partij zijn, in 
bepaalde gevallen, eventueel wegens het cumulatief effect van gelijkaardige 
overeenk:omsten, niet dermate concurrentiebeperkend worden dat zij indruisen 
tegen de geest van Vo 67/67 en bijgevolg, alhoewel zij, formeel beschouwd (in 
hetlicht van artikel2 en 3 Vo 67/67) aan de toepassingsvoorwaarden beantwoor
den, niet van generieke vrijstelling moeten uitgesloten worden, is het Hof niet 
diep ingegaan(343). In het kader van de herziening van Vo 67/67 bezint de 
Commissie zich over dit vraagstuk (344). V oorlopig blijft de vaststelling van de 
Vrederechter te Elsene , ,que jusqu'a present les autorites communautaires ne se 
sont pas encore prononcees sans equivoque sur la question des obligations de 
brasserie'' (345)- vaststelling waaruit dan de vordering tot nietigverklaring van 
een brouwerijcontract wordt verworpen - pertinent. 

§ 4 Veilingen 

155. Ook de inrichters van (groenten- en fruit)veilingen stellen de bevoorrading 
van hun afnemers soms afhankelijk van een gehele of gedeeltelijke onthouding 
zich elders te bevoorraden. Dit was het geval in de FRUBO- en Bloemkool
beschikkingen (346). Eerstgenoemde beschikking werd bevestigd door het 

(343) Zie DE GRYSE, L., S.E.W., 1978, 153-154. 
(344) Tiende Mededingingsverslag, 18. 
(345) Vred. Elsene, 25 augustus 1978, J.T. 1978, 512. 

(346) Beschikking 25 juli 1974, FRUBO, PB L 237/16 van 29 augustus 1974; beschikking 2 
december 1977, Bloemkool, PB L 21/23 van 26 januari 1978. 
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Hof(347). In deze zaak, waar de exclusiviteitsverplichting overigens niet zo 
zuiver (alleszins niet positief) gesteld was, leidde een overeenkomst tussen 
importeurs tot de feitelijke onmogelijkheid (althans bemoeilijking) voor de afne
mers om zich uit andere Lid-Staten te bevoorraden. Voor deze importbelem
mering werd ontheffing geweigerd. De weigering werd door het Hof goedge
keurd (hierover, meer onder Afdeling 8). 

156. In de Bloemkool-beschikking was wei sprake van een exclusiefbevoorra
dingsverplichting. De expediteurs die zich in bloernkool, artisjokken en pri
meuraardappelen bevoorraadden op de Bretoense veilingen van Saint-Pol-de
Lean en Saint-Meloir-des-Ondes, hadden er zich, via een overeenkomst tussen 
hun beroepsvereniging en de producentengroepen, toe verbonden al hun aanko
men daar te doen. Gezien de belangrijke positie die deze veilingen voor de 
betrokken groenten innemen was een dergelijke exclusiefbevoorradingsver
plichting, evenals een aantal andere besluiten van of overeenkomsten tussen 
Bretoense producenten en expediteurs (bijvoorbeeld in verband met de toelating 
van nieuwe afnemers) van aard de mededinging te beperken en de interstaten
handel ongunstig te bei:nvloeden. Het argument dat t.a.v. de exclusiefbevoorra
dingsverplichting door de producenten coulance wordt opgebracht werd door de 
Commissie niet relevant geacht: , ,dat het feit, dat deze verplichting volledig deel 
uitmaakt van de overeenkomsten die tussen de expediteurs en de producen
tengroepen, die aan de veilingen deelnemen zijn gesloten, in ieder geval de 
laatstgenoemde i:le mogelijklieid geeft- ten -allen tijde te- verlangen dat-deze 
verplichting werkelijk wordt toegepast; dat in dat geval een compartimentering 
tussen de drie Bretoense veilingen zou ontstaan, die de mededinging tussen de 
expediteurs uit de verschillende plaatselijke markten sterk zou beperken; dat de 
verplichting tot exclusieve aankoop in de bovengenoemde overeenkomsten dus 
ten doe! heeft de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt te beperken'' 
(cursiveringen toegevoegd). Met andere woorden daar geen sprake is van louter 
op elkaar afgestemde feitelijke gedragingen maar van overeenkomsten tussen 
ondememingen (en besluiten van ondememersverenigingen) volstaat een poten
tiele mededingingsbeperking. Bij de toetsing van de exclusiefbevoorradingsver
plichting aan artikel 85, lid 3, merkt de Commissie verder op dat , ,zelfs indien 
zulk een verplichting niet zou bestaan, de expediteurs, over geen andere voor
zieningsbronnen in de regia zouden beschikken dan het aanbod op de veilingen; 
dat de telers die aan de veilingen deelnemen, uit hoofde van het voorschrift tot 
exclusieve aanvoer, daar namelijk hun gehele oogst moeten aanvoeren, terwijl de 
rest van de Bretoense produkten rechtstreeks door de landbouwcooperaties in de 
handel wordt gebracht; dat de toepassing van de verplichte exclusieve aankoop 
derhalve hoofdzakelijk slechts ten gevolge zou kunnen hebben dat de expediteurs 
van een van de veilingen worden verhinderd zich te bevoorraden bij de twee 
andere Bretoense veilingen; dat zulk een verdeling van de voorzieningsbronnen 
op zichzelf geen enkele verbetering van de verdeling met zich zou brengen". 

(347) H.v.J., 15 mei 1975, FRUBO/Commissie, fur. 1975, 563. 
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Voor zover hier een veralgemening toegelaten is kan men dus vaststellen dat de 
exclusiefbevoorradingsplicht die onder artikel 85, lid 1, valt, moeilijk voor 
ontheffing in aanmerking komt wanneer degene bij wie men zich exclusief moet 
bevoorraden (in casu de veilingsinstelling) zelf een (q~,tasi) alleenkooprecht ten 
aanzien van de producenten van de betrokken produkten bezit. 

§ 5 Exclusiefaankoopverplichting in bet kader van producentenassocia~ies 

157. De verbodsbeschikking Vlakglas in ltalie (348) gesteund op het feit dat 
binnen de verenigingen van Italiaanse vlakglasfabrikanten uniforme prijzen wer
den afgesproken (zie verder, nr. 185) geeft een voorbeeld van een dergelijke 
verplichting, evenwel zonder juridische beoordeling op dit punt. In de verbods
beschikking Stremsel (349) daarentegen wordt de verplichting van de leden van 
de Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek (een cooperatieve vereniging die 
90% van de Nederlandse zuivelproducenten groepeert) de hoeveelheden stremsel 
en kleurstof voor de fabricage van kaas die zij nodig hebben uitsluitend bij de 
Cooperatieve te kopen in strijd geacht met artikel 85, lid 1, E.E.G.-Verdrag 
omdat de (met zware sancties afgedwongen) aankoopverplichting de leden ver
hindert stremsel en kleurstoffen te kopen die in andere landen van de Ge
meenschap zijn vervaardigd. Ontheffing ex artikel 85, lid 3, werd mede ge
weigerd omdat dergelijke verplichting niet onmisbaar was voor de kwaliteitsver
betering waartoe de cooperatie had bijgedragen. Het Hof van Justitie in het arrest 
Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek/Commissie (350) heeft de beschik
king van de Commissie op aile aangevochten punten bevestigd. Het Hof oor
deelde dat dergelijke aankoopverplichting, aangezien de leden van de Coopera
tieve meer dan 90% van de Nederlandse kaasproduktie vertegenwoordigen en de 
verplichting verzwaard wordt tot betaling van een niet onaanzienlijk bedrag te 
eisen bij uittreding of uitsluiting, duidelijk mededingingsbeperkend is en door de 
versterking van de nationale drempelvorming een belemmering vormt van de 
interstatenhandel. De weigering een ontheffing te verlenen was volgens het Hof 
terecht omdat in de hoger geschetste contekst (marktaandeel 90 %) bepalingen 
van een dermate dwingend karakter als een volledige aankoopverplichting, ver
sterkt door een uittredingsvergoeding, niet onmisbaar zijn voor het bereiken van 
de doelstellingen van artikel 85, lid 3, en bovendien in elk geval bijdragen tot de 
handhaving van een situatie waarin de mededinging voor een wezenlijk deel van 
de betrokken produkten is uitgeschakeld. In de beschikking National Sulphuric 
Acid Association (351) werd daarentegen een ontheffing verleend voor een ge
meenschappelijke aankooppool voor zwavel opgezet door de zwavelzuur produ
centen uit het Verenigd Koninkrijk. De leden van de pool hadden er zich onder 
meer toe verbonden geen zwavel te importeren zonder toestemming van het 

(348) Beschikking 28 september 1981, PB L 326/32 van 13 november 1981. 
(349) Beschikking 5 december 1979, PB L 51/19 van 25 februari 1980. 
(350) H.v.J., 25 maart 1981, 61/80, Jur. 1981, 868. 
(351) Beschikking 9 ju1i 1980, PB L 260/24 van 3 oktober 1980. 
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bestuur van de pool. De exclusiefaankoopverplichting werd evenwel geacht bij te 
kunnen dragen tot een ook de verbruikers ten goede komende grotere flexibiliteit 
in de distributie van zwavel. Voorts bleek de restantmededinging meer dan 
verzekerd. 

158. In het kader van haar informeel kartelbeleid is de Commissie opgetreden 
tegen overeenkomsten tot exclusieve toelevering van fabrikanten in belangrijke 
grondstoffen. In deze zaken was niet enkel de grondstof belangrijk voor de 
afnemer, ook de leveranciers waren telkens belangrijke ondememingen en het 
systeem van exclusieve bevoorrading was over de gehele sector verspreid. Na 
interventie van de Commissie werd door de betrokken ondememingen de over
eenk:omst gewijzigd. Ret betrof onder meer een overeenk:omst tussen de Neder
landse ondememingBilliton (behorend tot de Shell-groep) en Metal and Thermit 
Chemicals (American Can) in verband met de bevoorrading van een tussenpro
dukt voor de vervaardiging van non-ferrometaalverbindingen(352) en de leve
ranciecontrole met betrekking tot natriumcarbonaat voor de glasfabricage (Sol
vay en ICI waren hier de belangrijkste leveranciers)(353). 

§ 6 Getrouwheidspremies 

159. Een producent kan een afnemer ook door middel van andere technieken dan 
een rechtstreeks exclusiviteitsbeding aan zich binden. Een (quasi) exclusiefbe
voorrading kan het resultaat zijn van het toekennen van speciale voorwaarden bij 
afname van grote(re) hoeveelheden (getrouwheidspremies). Vooral kortingen 
over de totale omzet kunnen tot een exclusiviteit, althans tot een uitschakeling van 
effectieve concurrentie met andere merken in de schoot van de bij een dergelijk 
kortingsstelsel betrokken distributieondememingen, leiden. De kortingsregeling 
kan ook collectief tussen verschillende, of zelfs bijvoorbeeld tussen alle, fabri
kanten van een bepaald produkt uit een bepaalde Lid-Staat worden vastgelegd, 
zodat buitenlandse merken weinig kans maken op het nationaal grondgebied. 
Strijdigheid van een zo een stelsel van kortingen met artikel 85 is evident. Een 
dergelijke situatie lag voor in beschikking Geisers en Warmwatertoestellen (354). 
De beschikkingen die in de onderzochte periode een uitspraak bevatten over 
getrouwheidskortingen worden onder Mdeling 5 samen met collectief exclusief 
verkeer besproken. 

160. Ret toekennen van getrouwheidspremies door ondememingen met een 
economische machtspositie kan een misbruik opleveren in de zin van artikel 86. 
Zie voor wat de onderzochte periode betreft het arrestHoffmann-La Roche !Com
missie (355). 

(352) Zevende Mededingingsverslag, 117. 
(353) Elfde Mededingingsverslag, 62. 
(354) Beschikking 3 juli 1973, PB L 217/34 van 6 augustus 1973. 
(355) H.v.J., 13 februari 1979, Hoffmann La Roche/Commissie, 85176, Jur. 1979, 461. 
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§ 7 Engelse clausule 

161. BP Kemi (een dochter van British Petroleum) en DDSF (een Deense 
producent van agrarische ethanol) sloten een , ,aankoopovereenkomst'' die onder 
andere inhield dat DDSF al haar behoeften aan ongedenatureerde synthetische 
ethanol bij BP Kemi zou betrekken, dat BP Kemi DDSF per jaar niet meer dan 
25 000 ton ethanol zou dienen te leveren ep. dat DDSF vrij zou zijn hoeveelheden 
ethanol boven de 25 000 ton bij derden te betrekken, mits deze vennootschap BP 
Kemi eerst de gelegenheid had gegeven extra hoeveelheden onder dezelfde 
voorwaarden te leveren als zijn vastgesteld voor de 25 000 ton. Ingevolge de 
,Engelse clausule" die in de overeenkomst voorkwam diende BP Kemi, voor 
zover DDSF kon bewijzen dat zij elders een offerte tegen een lagere prijs kon 
verkrijgen, deze prijs te evenaren dan wel zich uit de overeenkomst terug te 
trekk:en, mits de offerte voldeed aan een aantal gedetailleerde voorwaarden, zoals 
met name kwantiteit en kwaliteit. DDSF heeft dus geen exclusiviteit, maar is wel 
voor een (belangrijk) deel van zijn afname door een alleenverkoopverplichting 
gebonden. Alhoewel het een bilaterale overeenkomst met Werking binnen een 
Lid-Staat betrof werd Vo 67/67, om elders besproken redenen(356), door de 
Commissie(357) niet-toepasselijk geacht. Vermits de overeenkomst niet was 
aangemeld werd ook een ontheffing ex artikel 85, lid 3, geweigerd. De ex
clusiefbevoorradingsverplichting, aangevuld met de ,Engelse clausule", werd 
uiteindelijk in strijd bevonden met artikel 85 : gezien de oligopolistische structuur 
van de aanvoerzijde kon van deze clausule geen reeel concurrentiestimulerend 
effect worden verwacht. Er bleef dus een feitelijk exclusieve bevoorrading die 
gezien de marktrnacht van de leverancier, de zwakk:e concurrentiestructuur van 
de markt en de lange duur van de excluciviteitsverbintenis (zes jaar) stellig verder 
ging dan wat krachtens het communautaire mededingingsrecht aanvaardbaar 
was. In de beschikking Rietsuikerleveringsovereenkomsten (358) daarentegen 
werd, ondanks onder meer de aanwezigheid van een Engelse clausule, een 
negatieve verklaring afgeleverd: hier werd noch aan de aanbodzijde, noch aan de 
vraagzijde een reele marktrnacht vastgesteld. In het arrest Hoffmann-La Roche/ 
Commissie (359) wordt de Engelse clausule aan artikel 86 getoetst(360). 

AFDELING 3 

SELECTIEVE DISTRIBUTIE 

162. Selectieve distributie was een der hete hangijzers van het Europees kar
telrecht tijdens de onderzochte periode(361). 

(356) Zie hoger nr. 142. 

(357) Beschikking5 september 1979,BP Kemi-DDSF, PB L286/32 van 14november 1979, ov. 68. 
(358) Beschikking 7 december 1979, PB L 39/64 van 15 februari 1980. 
(359) H.v.J., 13 februari 1979, 85/76, Jur. 1979, 531. 
(360) Zie verder Hoofdstuk V, nr. 275. 
(361) Zie hierover FERRY, J .E. , ,Selective distribution and other post-sales restrictions", E. C .L.R., 
1981, 209. 
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163. Van selectieve distributie is sprake wanneer de distributie van een bepaald 
produkt door de fabrikant of algemene verdeler (bijvoorbeeld de importeur) wordt 
voorbehouden aan een volgens bepaalde criteria geselecteerde groep handelaars 
(op de verschillende distributietrappen). Van hun kant zullen deze verdelers 
veelal binnen een bepaald territorium een exclusiviteit genieten. Ben selectief 
distributienet berust dan op een net van alleenverkoopovereenkomsten met pyra
midale structuur. Heeft het distributienet een Europese verbreiding dan krijgt 
men: een importeur per land, eventueel een of meer groothandelaars en een 
groter, zij het beperkt aantal, (erkende) kleinhandelaars. De importeur levert 
enkel aan de groothandelaars die op hun beurt enkel aan de erkende kleinhan
delaars mogen leveren. 

164. De alleenverkoopovereenkomsten tussen fabrikant/importeur en algemene 
verdelers kunnen niet van de groepsvrijstelling van V o 67 I 67 genie ten, omdat de 
verplichting door laatstgenoemden aangegaan het aantal ondememingen te be
perken dat als kleinhandelaar in hun contractsgebied kan worden erkend een 
verplichting is die niet voorkomt in de in Vo 67/67 genoemde toelaatbare 
verplichtingen(362). Dienvolgens dienden selectieve distributiesystemen indivi
dueel aan artikel 85 getoetst te worden. 

165. Inmiddels heeft de Commissie wel de leidende beginselen vastgesteld voor 
een on twerp van verordening betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3 , op 
groepen distributie~-en-klantenservice"overeenkomsten-in-de automobielsector. 
Ret ontwerp gaat uit van de BMW-beschikking, hieronder geciteerd. Relatieve 
gebiedsbescherrning en exclusiefbevoorrading zouden toegelaten worden maar 
de consument zou niet gehinderd mogen worden, eventueel via een tussenpersoon 
auto's van hetzelfde merk (goedkoper) in een andere Lid-Staat te kopen en zijn 
rechten op garantie zou hij bij elke dealer van het netwerk geldend moeten kunnen 
maken, ongeacht waar zijn voertuig is gekocht(363). 

166. Tot nu toe deed de Commissie in een zevental formele beschikkingen en in 
een aantal informele beslissingen uitspraak over selectieve distributie
systemen(364). De eerste beschikking is de reeds geciteerde Omega-beschik
king. Tijdens de onderzochte periode kwamen daar bij: de beschikkingenBMW 
AG (365), SABA (366), Junghans (367), BMW Belgium (368), Krups (369) en 
AEG-Telefunken (370). 

(362) Zie reeds beschikking 28 oktober 1970, Omega, PB L 242/22 van 5 november 1970, ov. 7. 
(363) Elfde Mededingingsverslag, 26-27. 
(364) Zoals met name in de parfumeriesector. 
(365) Beschikking 13 december 1974, Bayerische Motoren Werke AG, PB L 29/1 van 3 februari 
1975, hiernaBMW AG. 
(366) Beschikking 15 december 1975, SABA, PB L 28/19 van 3 februari 1976. 
(367) Beschikking 21 december 1976, Junghans, PB L 30/10 van 2 februari 1977. 
(368) Beschikking 23 december 1977 ,BMW Belgium NV enBelgische BMW-Concessiehouders, PB 
L 46/23 van 17 februari 1978). 
(369) Beschikking 17 apri11980, Krups, PB L 120/26 van 13 mei 1980. 

(370) Beschikking 6 januari 1982, AEG-Telefunken, PB L 117/15 van 30 apri11982. 
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De SABA- en de BMW Belgium-beschikkingen werden bevestigd door het Rof 
van Justitie in de arrestenMetro/Commissie(371) enBMW Belgium e.a./Com
missie (372). Eerstgenoemd arrest is van principiele betekenis met betrekking tot 
het begrip mededinging in artikel85 (zie hoger nr. 71) en met betrekking tot de 
toelaatbaarheid van selectieve distributie in het algemeen. Ret BMW Belgium
arrest daarentegen bevestigde de door de Commissie opgelegde geldboete wegens 
het gebruik van exportverboden : noch de beschikk:ing noch het arrest hadden zich 
over de toelaatbaarheid van het distributiesysteem als zodanig uit te spreken. 

167. De meest recente formele beschikk:ingen inzake selectieve distributie zijn 
deze van 17 april 1980 (Krups)(373) en van 6 januari 1982 (AEG-Telefun
ken) (374). De eerste zaak betrof in feite geen typisch net van selectieve distribu
tie. De Commissie gaf in deze beschikk:ing een negatieve verklaring af in 
hoofdzaak omdat , ,firma Krups haar apparaten ook in feite aan handelaars !evert 
die niet tot haar ,Vertriebsverband" behoren", zodat de overeenkomst tot geen 
enkele beperking van het aantal verkooppunten leidde ( ov. 12). 

168. In deAEG-Telefunken-beschikking werd echter een geldboete van 1 mil
joen Ecu opgelegd. Ret selectief distributiestelsel dat AEG toepaste voor amu
sementselektronica werd zeer negatief beoordeeld en wei om de volgende rede
nen. Kwalitatieve selectiecriteria speelden geen doorslaggevende rol. Prijs
bewuste handelaars werd algemeen de toegang tot het verkoopsysteem ontzegd en 
jegens toegelaten handelaars heeft AEG bovendien rechtstreeks en zijdelings in 
de vrije prijsvorming ingegrepen. Dit geschiedde doordat AEG handelaren uitno
digde prijsafspraken te sluiten en prijsconcurrentie achterwege te laten, dan wei 
handelaren voordelen verleende in ruil voor het achterwege laten van prijs
concurrentie, of handelaren dreigde met het achterwege laten van de samen
werking, mochten zij prijsconcurrentie blijven voeren (ov. 68-69). Ret gaat hier, 
zoals de Commissie zelf in haar beschikking mededeelt ( ov. 78), om het eerste 
geval waarin de Commissie een beschikk:ing geeft over de met de vrije con
currentie strijdige toepassing van een selectieve distributieregeling waartegen als 
zodanig door haar geen bezwaar was gemaakt. 

169. De jurisprudentie van het Rof- grotendeels bestaande uit antwoorden op 
prejudiciele vragen - waaraan de Commissie zich in elk geval wil houden (3 7 5) 
- kan als volgt worden geresumeerd: selectieve distributiesystemen vormen een 
met artikel 85, lid 1, verenigbare concurrentiefactor, mits bij de keuze der 
wederverkopers objectieve criteria van kwalitatieve aard worden gehanteerd met 

(371) H.v.J., 25 november 1977, Metro/Commissie, 26/76, fur. 1977, 1875; beter bekend alsen 
hierna aangeduid met Metro/SABA. 
(372) H.v.J., 12 juli 1979, 32178 en 36-82178, fur. 1979, 2435. 
(373) Beschikking 17 april1980, PB L 120/26 van 23 mei 1980. 
(374) Beschikking 6 januari 1982, PB L 117/15 van 30 apri11982. 
(375) Zie Tiende Mededingingsverslag, 18. 
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betrekking tot de vakbekwaamheid van de wederverkopers, hun perspneel en de 
inrichting van hun bedrijf in verband met de eisen die de verkoop van het produkt 
stelt en deze criteria uniform worden vastgesteld voor alle potentif~le wederverko
pers en zonder discriminatie worden toegepast(376). Selectieve voorwaarden en 
modaliteiten die niet verder gaan dan noodzakelijk voor een wijze van verkoop 
die in overeenstemming is met de aard van het produkt vallen dus niet onder 
artikel 85, lid 1. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de distributie van elektrische 
apparaten voor het aan erkende groothandelaars opgelegde verbod rechtstreeks 
aan verbruikers te verkopen (,Sprunglieferingsverbot")(377) en daarmee sa
menhangende de verplichting voor de groothandelaars er bij de bevoorrading van 
eindgebruikers op toe te zien dat de gekochte apparaten voor bedrijfsdoeleinden 
gekocht worden(378). Dit geldt echter kennelijk niet voor een verbod aan een 
erkende kleinhandelaar opgelegd aan verbruikers buiten zijn territorium te verko
pen. Komt een dergelijk verbod neer op een uitvoer- of wederuitvoerverbod dan 
kan zelfs geen ontheffing ex artikel85, lid 3 worden verleend (zie verder nr. 174). 

170. Naar aanleiding van een prejudiciele vraag in verband met selectieve 
distributie van haarverzorgingsprodukten (L'Oreal/De Nieuwe AMCK) merkte 
het Hof op (379) dat om de aard van de , ,kwalitatieve criteria voor de selectie van 
wederverkopers precies te kunnen vaststellen, ook moet onderzocht worden of de 
eigenschappen van het betrokken produkt, voor het behoud van de kwaliteit en de 
verzekering van hetjuiste gebruik ervan, tot een selectief distributiestelsel dwin
gen en of aan deze doelstellingen niet reeds is voldaan door een nationale regeling 
inzake de toegang tot het beroep van wederverkoper of inzake de verkoopvoor
waarden voor het betrokken produkt''. Uit dit arrest klinkt twijfel of dit bij de 
betrokken produkten wel het geval is. Er dient in herinnering te worden gebracht 
dat voor de beoordeling van een overeenkomst in het licht van artikel 85 de 
feitelijke contekst dient te worden bekeken (vaste jurisprudentie, zie hoger nr. 
52). Voor parfumerie, schoonheidsmiddelen en toiletartikelen is die contekst: 
groot aantal concurrerende ondememingen van vergelijkbare betekenis, betrek
kelijk gering marktaandeel van elk. Op basis daarvan heeft de Commissie 
trouwens in informele interventies(380) zich niet tegen dit distributiesysteem 
verzet, op voorwaarde dat alle beperkingen die tot compartimentering der mark
ten leidden werden opgeheven. 

171. Nog in verband met deze sector moge echter ook op de waarschuwing van 
het Hof in hetM etro /SABA -arrest worden gewezen, ,dat de Commissie er echter 
voor dient te waken dat de starheid van deze structuur niet wordt versterkt, 

(376) H.v.J., 25 oktober 1977, Metro-SABA, 26176, fur. 1977, 1905; H.v.J., 10 juli 1980, 
Lancome/Etos, 99179, fur. 1980, 2536; H.v.J., 11 december 1980, L'Oreal/De Nieuwe AMCK, 
31/80, fur. 1980, 3790; H.v.J., 16 juni 1981, Salonia/Poidomani, 126/80, fur. 1981, 1580 en 
antwoord op tweede vraag. 
(377) Metro-SABA, fur. 1977, 1909. 
(378) fur. 1977, 1911. 
(379) L'Oreal/De Nieuwe AMCK, fur. 1980, 3791. 
(380) Vierde Mededingingsverslag, 72; Vijfde Mededingingsverslag, 61. 

486 



hetgeen zou kunnen gebeuren wanneer het aantai selectieve verkoopnetten voor 
de verhandeling van eenzelfde produkt sterk zou toenemen''. De toelaatbaar
heid van selectieve distributie voor parfums hangt dan sterk af van de omschrij
ving van de relevante produktmarkt : aileen de luxeparfums of aile parfums ? 

172. Een selectief distributienet daarentegen, waarvan de toegang afhankelijk is 
gesteld van voorwaarden die verder gaan dan een eenvoudige objectieve selectie 
van kwaiitatieve aard vait in beginsel onder artikel 85, lid 1, vooral wanneer het 
op kwantitatieve selectiecriteria is gebaseerd(381), gesteld natuurlijk dat de 
overeenkomst een merkbaar ongunstige invloed heeft op de mededinging en op de 
handel tussen Lid-Staten(382). Opdat aan laatstgenoemde voorwaarden vol
daan zou zijn dient de feitelijke context (zie hoger nr. 31) met betrekking tot ,de 
aard en de ai dan niet beperkte hoeveelheid van de produkten waarop de overeen
komst betrekking heeft, de positie en het gewicht van de partijen op de betrokken 
markt en het gei:soleerde karakter van de litigieuze overeenkomst dan wei juist de 
omstandigheid dat zij dee[ uitmaakt van een reeks van overeenkomsten'' (383) te 
worden onderzocht. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het feit 
dat een selectief distributienet dat beperkt is tot het grondgebied van een Lid-Staat 
en enkel uit die Lid-Staat afkomstige produkten betreft (zoais bijvoorbeeld 
Itaiiaanse kranten en tijdschriften op de ltaliaanse markt) niettemin gevolgen kan 
hebben voor uit andere Lid-Staten afkomstige produkten(384). 

173. Ook bepaalde elementen uit een toegelaten (op kwalitatieve criteria 
steunend) selectief distributienet kunnen in strijd zijn met artikel 85, li\11, met 
name, indien ze verder gaan dan noodzakelijk voor een wijze van verkoop die in 
overeenstemming is met de aard van de produkten. Dit is volgens het Hof(385) 
onder meer het geval voor de verplichting om bij te dragen aan de opbouw van een 
zekere omzet, minimum afname en voorraad. Dergelijke verplichtingen komen 
echter voor ontheffing ex artikel85, lid 3, in aanmerking, aithans bij technisch 
gesofisticeerde goederen (Metro /SABA -arrest: amusementselektronika) (386). 

174. Eveneens in strijd met artikel 85, lid 1, is elke clausule in een contract van 
selectieve distributie die absolute gebiedsbescherrning verleent, die met andere 
woorden erkende handelaars verbiedt buiten hun territorium te verkopen. Een 
ontheffing hiervoor is totaal uitgesloten zo parallelimport of wederimport tussen 
de Lid-Staten onmogelijk wordt gemaakt. De Belgische dochter van BMW (en 
een aantal van haar dealers) ondervond dit aan den lijve toen zij door de Commis
sie een fikse boete opgelegd kreeg- wat door het Hof werd bevestigd(387)-

(381) Lancome/Etos, fur. 1980, 2536-2537. 
(382) L'Oreal/De Nieuwe AMCK, fur. 1980, 3792. 
(383) L'Oreal/De Nieuwe AMCK, fur. 1980, 3792; Lancome/Etos, fur. 1980, 2536. 
(384) Salonia/Poidomani, fur. 1981, 1579. 
(385) Metro/SABA, fur. 1977, 1915 en L'Oreal/De Nieuwe AMCK, fur. 1980, 3792. 
(386) Zie ook de hoger geciteerde BMW AG-beschikking van de Commissie. 
(387) H.v.J., 12 juli 1979, BMW/Commissie, 38/78, fur. 1979, 2435. 
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omwille van een circulaire met de volgende inhoud: , ,geen enkele BMW-verde
ler in Belgie zal voortaan nog wagens naar het buitenland verkopen of aan firma's 
die wagens naar het buitenland zouden leveren''. De Commissie achtte daaren
tegen de mededinging voldoende beschermd indien de erkende detailhandelaars 
,,binnen hun respectievelijke verkoopnet de contractprodukten kunnen doorver
kopen aau of aankopen bij elke andere algemene vertegenwoordiger of erkende 
detailhandelaar in de andere E.E. G. -landen''. Het systeem dient verder ook de
eventueel door berniddeling van een handelaar verrichte - aankoop door een 
consument bij een ( erkende) kleinhandelaar uit een andere Lid-Staat open te laten 
(cfr. de ontworpen groepsvrijstelling selectieve distributie auto's, hogerbespro
ken onder m. 165). 
Zoals mede uit deSABA-beschikking kan worden afgeleid blijkt de Commissie 
vooral bekommert om het feit dat er een (zekere mate aan) prijsconcurrentie 
tussen de Lid-Staten zou spelen. (zie verder Mdeling 5 van dit hoofdstuk). 

175. Globaal bekeken lijken Commissie en Hof wel positief te staan tegenover 
selectieve distributie, zelfs indien de intra-brand price competition hierdoor 
(aanzienlijk) beperkt wordt.·Een dergelijke mededingingsbeperking kan immers 
en in het belang van een betere service (en dus ook in dat der consumenten) en in 
het belang van de instandhouding van een bepaalde gespecialiseerde handel 
(tewerkstellingsargument) zijn. Uitschakeling van elke vorm van parallelimport 
is evenwel volstrekt uit den boze. 

AFDEUNG4 

VERKOOPVOORWAARDEN, GARANTIES, CERTIFICERINGSMERKEN EN OVERIGE 
ASPECTEN VAN DISTRIBUTIESYSTEMEN 

176. Standaardvoorwaarden die, bijvoorbeeld bij een selectief distributienet, de 
relaties tussen verkoopconcessiegever en verkoopconcessiehouder ( al dan niet 
alleenverkoper) regelen maken in de beschikkingen van de Commissie het eigen
lijke voorwerp van toetsing aan artikel 85 uit(388). 

177. Ook los van selectieve distributiesystemen en alleenverkoopovereenkom
sten heeft de Commissie zich over de verenigbaarheid van bepaalde ver
koopsvoorwaarden met artikel 85 moeten buigen. In de beschikking GERO
Fabriek(389) werden bepaalde bedingen uit de verkoopsvoorwaarden die een 
fabriek van tafelgerei (Gero) aan haar overigens niet geselecteerde afnemers 
oplegde als strijdig met artikel85, lid 1, beschouwd. Het betrof vooral het verbod 
om de produkten in andere Lid Staten zonder toestemming te verkopen, de 

(388) Zie bijvoorbee1d beschikking 13 december 1974,BMW AG, PB L 29/1 van 3 februari 1975; zie 
ook beschikking 21 november 197 5, Bomee-Stichting, PB L 329/30 van 23 december 197 5 in verband 
met collectief exc1usiefverkeer, verder besproken onder nr. 185. 
(389) Beschikking 22 december 1976, PB L 16/8 van 19 januari 1977. 
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verplichting minimumprijzen nate leven en het verbod aan andere voortverkopers 
voort te verkopen. Aangezien , ,op generlei wijze valt in te zien hoe dit verde
lingssysteem zou kunnen bijdragen tot de verbetering van de produktie of van de 
technische of economische vooruitgang'', aldus de Commissie, na een eerder 
summiere beschouwing, wordt een ontheffing geweigerd. 

Te onthouden valt de in de lijn met een constante beschikkingspraktijk (zie 
Afdelingen 5 en 12 van dit hoofdstuk) liggende veroordeling van de interstaten
handel affecterende verticale prijsbinding en uitvoerverboden (zie ook Afdeling 4 
over selectieve distributie). 

DISTRIBUTIE VAN WHISKY EN CHAMPAGNE 

178. Ook de door de Distillers Company, een whisky-concern, aan haar weder
verkopers opgelegde verkoopsvoorwaarden leverden omwille van clausules die 
indirect de export naar andere Lid-Staten belemmerden en van aard waren grate 
prijsverschillen tussen de Lid-Staten in stand te houden een verbodsbeschikking 
op (The Distillers Company Limited)(390). Het beroep tegen de beschikking 
werd door het Hof verworpen uitsluitend op basis van procedurepunten (391). De 
Commissie had met name bezwaar tegen de clausules in de verkoopsvoorwaarden 
die de wederverkoop buiten Groot-Brittannie van voor de Britse markt verkochte 
produkten verbood en tegen het verbod in entrepot door te verkopen. Eerstge
noemd verbod verhinderde Britse DCL-afnemers DCL-gedistilleerd door te ver
kopen en in andere E.E.G.-landen concurrentie te voeren (met het distributienet 
bevoorraad via de officiele importeur). Het tweede verbod verplichtte in feite de 
afnemers om Britse accijnzen te betalen alvorens drank door te verkopen. De 
wederverkoopprijs van gedistilleerd zou aldus een hoog bedrag aan niet terug
betaalde Britse accijnzen hebben omvat, hetgeen de uitvoer onaantrekkelijk 
maakte. Het verbod van export naar derde landen daarentegen kon de interstaten
handel en de mededinging binnen de Gemeenschap niet merkbaar be'invloeden 
omdat de toepassing van douanerechten aan de buitengrens van de Gemeenschap 
de wederinvoer in andere Lid-Staten so wie so onwaarschijnlijk maakt. Een 
verbetering van de distributie was, volgens de Commissie, van de aangevochten 
clausules niet te verwachten, zodat de ontheffing werd geweigerd. 

179. Oak in twee beschikkingen van 28 juli 1978 (Wm Teacher and Sons Ltd 
respectievelijk Arthur Bell and Sons Ltd (392), eveneens in de sector Schotse 
Whisky, werd een verbod in de verkoopsvoorwaarden om naar andere E.E.G.
landen te exporteren verboden en in de beschikking The Distillers Company-Ship
Chandlers (393) daarentegen werd een negatieve verklaring afgeleverd voor een 
standaardovereenkomst krachtens dewelke ship-chandlers die Scotch Whisky bij 

(390) Beschikking 20 december 1977, PB L 50/16 van 22 februari 1978. 
(391) H.v.J., 10 juli 1980, The Distillers Company, 30/78, fur. 1980, 2229. 
(392) PB L 235/20 en 235/15 van 26 augustus 1978. 
(393) Beschikking 22 juli 1980, PB L 233/43 van 4 september 1980. 
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Distillers betrokken deze mochten leveren aan klanten waarvan zij wisten of 
mochten veronderstellen dat zij de produkten uitsluitend zullen gebruiken voor 
consumptie onder vrijdom van rechten en waarbij zij gehouden waren hun 
klanten, in geval van wederverkoop van de geleverde produkten, dezelfde con
tractuele verplichting op te leggen, alsmede deze voorwaarden te laten doorwer
ken in latere stadia. De reden voor de goedkeuring van deze eveneens export-be
lemmerende maatregelligt in de overweging dat de werkzaamheid van de ship
chandlers in feite beperkt is tot de handel in belastingvrije produkten en dat zij 
slechts bij hoge uitzondering een ander clienteel bevoorraden (na betaling van de 
rechten). 

180. Naar aanleiding van een klacht van een Britse groothandelaar heeft de 
Commissie een verbodsbeschikking (Moiit et Chandan (London) Ltd (394)) uit
gevaardigd ten aanzien van de Franse groep Moet-Hennessy wegens een ex
portverbod voorkomend in de verkoopcondities van haar dochter Moet et Chan
don Ltd London en waarbij afnemers van deze Engelse dochter werd verboden de 
door haar in de handel gebrachte champagne buiten het V.K. door te verkopen. 
Moet-Hennessy had deze clausule niet aangemeld maar beriep zich, ter recht
vaardiging van deze verkooppolitiek, op een schaarstesituatie. De Commissie 
vond dit geen argument en legde in de lijn van een vaste (strenge) beschik
kingspraktijk ten aanzien van exportverboden een boete op. 

DISTRIBUTIE VAN TABAK 

181. In de beschikkingAanbeveling FEDETAB (395) wordt de Belgische distri
butieregeling voor tabaksprodukten, zoals zij door de betrokken beroepsorgani
satie is uitgewerkt onder de loupe genomen. In die regeling worden groot- en 
detailhandelaren met het oog op de toekenning van gedifferentieerde winst
marges, betalingstermijnen en eindejaarskortingen in verschillende categorieen 
ingedeeld. Deze regeling schakelt, aldus de Commissie, het grootste deel van de 
concurrentie uit die fabrikanten elkaar zouden kunnen aandoen ten aanzien van de 
omvang van de aan de handelaar te verstrekken voordelen. De interstatenhandel 
wordt ongunstig bei:nvloed omdat de meeste buitenlandse tabaksprodukten wor
den ingevoerd door de leden van FEDETAB. Het Hofbevestigde deze beschik
king (Van Landewyck en FEDETAB e.a./Commissie)(396). 

182. In het Tiende Mededingingsverslag(397) merkt de Commissie op dat ze, in 
voortzetting van haar onderzoek naar de concurrentie omstandigheden op het 
gebied van de distributie van verwerkte tabak in alle Lid-Staten, opgetreden is 
tegen de SEITA (Societe nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des 
allumettes) die het monopolie voor de produktie van verwerkte tabak in Frankri jk 

(394) Beschikking 27 november 1981, PB L 94/7 van 8 april 1982. 
(395) Beschiking 20 juli 1978, PB L 224/29 van 25 augustus 1978. 
(396) H.v.J., 19 oktober 1980, 209/78 Jur. 1980, 3125. 
(397) Biz. 93. 
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bezit. Hier werd opgetreden tegen de standaardovereenkomsten voor alleen
verkoop, welke de SEITA buitenlandse producenten aanbood om hun produkten 
in Frankrijk te importeren en deze daar in het goorthandelsstadium te verkopen. 
De Commissie had bezwaren tegen deze standaardovereenkomst omdat ze 
buitenlandse producenten (voor lange tijd) voor export naar Frankrijk aan de 
(machtige) SEITA bond. Na tussenkomst van de Commissie verving SEITA de 
overeenkomst door twee nieuwe contractmodellen waartussen buitenlandse pro
ducenten kunnen kiezen. De Commissie heeft dit systeem(398) goedgekeurd 
omdat het buitenlandse producenten die dit wensen geleidelijk de mogelijkheid 
geeft hun eigen distributienet in Frankrijk op te zetten. 

ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN: KLANTENSERVICE, GARANTIE EN INSTAL

LATIE 

183. De standaardvoorwaarden voor verkoop van elektrische huishoudapparaten 
bevatten doorgaans een regeling inzake het voor wederverkoop aan consumenten 
te overhandigen garantiebewijs en de aan dezen te verstrekken garantieservice. 
Door in die standaardvoorwaarden te bedingen dat de garantie (-service) dient te 
worden geweigerd voor apparaten die in dienst worden gesteld in een andere 
Lid-Staat dan deze waar het oorspronkelijk door de ,officiele" importeur was 
gei:mporteerd, wordt parallelinvoer, en dus de handel tussen de Lid-Staten en de 
concurrentie op de gemeenschappelijke markt, belemmerd. In het kader van een 
onderzoek naar garantiebewijzen voor elektrische huishoudapparaten leverde de 
Commissie een negatieve verklaring af aan het Italiaanse Zanussi -concern (399), 
nadat deze besloten had zijn garantiesysteem in dier voege te wijzigen dat de 
Zanussi-garantie verleend wordt voor alle van het concern (met importfilialen in 
verschillende Lid-Staten) afkomstig en onder zijn merken verkochte apparaten, 
ongeacht de Lid-Staat van herkomst, rnits de apparaten zijn gei:nstalleerd in 
overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsnormen. 

Na deze beschikking heeft de Commissie haar onderzoek verdergezet teneinde bij 
de andere fabrikanten het resultaat te bereiken waarvoor ze aan Zanussi een 
negatieve verklaring had afgeleverd. In het Tiende Mededingingsverslag ( 400) 
signaleert zij dat ze van twee andere belangrijke fabrikanten uit de sector der 
elektrische huishoudapparaten, Moulinex en Bauknecht, een zelfde wijziging in 
de garantiecondities kon bekomen. 
Reeds in 1974 had de Commissie, Constructa GMBH Miinchen ( een dochter van 
Siemens) er toe aangezet met Siemens NV Brussel overeen te komen dat deze de 
klantenservice zou verzorgen in gevallen waarin eigenaars van elektrische huis
houdapparaten van het merk Constructa deze service elders in Belgie of 
Luxemburg niet zouden verkrijgen(401). 

(398) Zie Tiende Mededingingsverslag, 94. 
(399) Beschikking 23 oktober 1978, Zanussi, PB L 322/26 van 16 november 1978. 

(400) Biz. 90. 
(401) Vierde Mededingingsverslag, 78. 
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184. Parallelimport van bepaalde elektrische huishoudapparaten kan ook door 
andere middelen dan exportverboden (zie nro 236) of de subtielere garantierege
lingen of organisatie van dienst-na-verkoop worden bemoeilijkt. In Belgie had de 
Elektriciteits-gemeenschap of CEG (een VoZoWo die oomo producenten en ver
delers van elektriciteit, fabrikanten en importeurs van elektrische apparaten en de 
beroepsvereniging van de handelaars in elektrische apparaten groepeert) met de 
Nationale Vereninging van Waterleidingsbedrijven (NAVEWA-ANSEAU) een 
overeenkomst gesloten met het doel , ,de voorkoming in het belang van de 
volksgezondheid van elke aantasting van de kwaliteit van het distributiewater 
door besmetting of verontreiniging in het bijzonder bij de aansluiting van was- of 
vaatwasmachines op de drinkwaterleiding" 0 Te dien einde levert de CEG aan 
partijen bij de overeenkomst conformiteitsmerkplaatjes voor was- en vaatwas
machines af (tegen 4 a 6 F 0 per stuk) 0 Uit het geheel van het reglement dat partijen 
iovomo de conformiteitscontrole zijn overeengekomen blijkt dat voor de 
goedkeuring van de machines die zijn ingevoerd door niet-exclusieve (dus paral
lel-) importeurs discriminerende voorwaarden geldeno Deze discriminatie be
perkt de mededinging en kan de handel tussen Lid-Staten merkbaar ongunstig 
be:invloeden temeer daar de overeenkomst alle in Belgie verkochte was- en 
vaatwasmachines betreft en het merendeel van deze apparaten wordt ingevoerd 
uit andere landen van de Gemeenschapo Ontheffing kan wegens gebrek aan 
aanmelding niet worden verleendo Overigens aan de voorwaarden van artikel 85, 
lid 3, was niet voldaan: er was geen voordeel voor de verbruikers en geen 
oillriisbaarlieic[ -DeToinmissievoegt er -aan-toe-dar deoelelllfueringeil vanoe 
parallelinvoer erop gericht zijn de Belgische markt af te grendelen op een wijze 
die onverenigbaar is met defundamentele beginselen van de gemeenschappelijke 
markt (ovo 63)(402)0 

AFDELING 5 

COLLECTIEF EXCLUSIEF VERKEER, COLLECTIEVE VERTICALE PRIJSBINDING 
EN KORTINGEN OVER DE TOT ALE OMZET 

185. Uit vorige afdelingen bleek reeds de waakzaamheid van de Commissie 
tegenover distributiesystemen die tot doel of tot gevolg hebben dat prijsconcur
rentie tussen Lid-Staten wordt belemmerdo Een belemmering van prijsconcur
rentie tussen verdelers van eenzelfde merk hoeft daarom niet per se in strijd te zijn 
met artikel 85 : een ontheffing kan worden verleend omdat onder meer de 
verbruikers voordeel kunnen halen uit een betere service(403)o 
In enkele beschikkingen worden systemen van verticale prijsbinding veroor
deeldo In Vereniging der Belgische Behangselpapierfabrikanten (404) werden 

(402) Beschikking 17 december 1981, PB L 167/39 van 15 juni 19820 
( 403) Zie vooral de beschikk:ing 15 december 197 5, SABA, PB L 28/19 van 3 februari 1976 enHo v OJ 0, 
25 november 1977, 26/76, Metro/SABA, Juro 1977, 19060 
(404) Beschikking 23 juli 1974, PB L 237/3 van 29 augustus 19740 
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geldboeten opgelegd aan het Belgisch behangselpapierkartel dat een stelsel van 
collectieve verticale prijsbinding inhield (vastgestelde prijzen aan voortverkoper 
en aan consument, uniforme kortingen enz ... ). Daar de betrokken overeenkomst 
niet aileen het behangselpapier betrof dat door de (Belgische) leden van de 
vereniging was gefabriceerd, maar ook het behang dat buiten Belgie was gepro
duceerd en op deze markt door de leden werd verkocht had dit ten gevolge dat de 
nationale afscherming van de markt werd geconsolideerd en de import uit andere 
Lid-Staten belemmerd. Uiteindelijk nam de Commissie het de leden van het 
kartel vooral kwalijk dat prijsonderbieders collectief geboycot werden. Ret deel 
van de beschikking waarin een boete werd opgelegd werd door het Hof(405) 
wegens,gebrek aan voldoende motivering (artikel 190 E.E.G.-Verdrag) ver
nietigd. In beginsel was het Hof het evenwel met de Commissie eens. Ook in de 
beschikkingen Centraal Bureau voor de Rijwielhandel (406) en Aanbeveling 
FEDETAB (407) wordt verticale prijsbinding met betrekking tot de (afgegren
delde) markt van een Lid-Staat (de Nederlandse fietsen c.q. de Belgische Ta
baksmarkt) in strijd geacht met artikel 85 E.E.G.-Verdrag. In de Nederlandse 
Rijwielzaak betrof het overigens een collectief exclusief verkeersregeling, d.i. 
een afspraak tussen groepen leveranciers en afnemers, krachtens dewelke de 
aangesloten leveranciers zich ertoe verplichten uitsluitend aan de aangesloten 
afnemers te leveren en deze laatste zich ertoe verplichten uitsluitend van eerstge
noemden af te nemen. Sinds de aanbeveling van de Commissie inzake Con
ventionFai(mce uit 1963 (408) weetmen datervoorcollectief exclusiefverkeerin 
feite geen uitzonderingen worden gemaakt. Dit bleek verder ook uit de beschik
king van 3 juli 1973 (Heetwatertoestellen)(409) waamaar de Commissie in de 
Rijwielhandel-zaak uitdrukkelijk verwijst. Ook in een aantal recentere beschik
kingen uit onderzochte periode wordt collectief exclusief verkeer veroordeeld, 
met name in Overeenkomsten tussen fabrikanten van verpakkingsglas (410) 
Haarden- en Kachelhandel (411), Bomee-Stichting (412), IMA-Statuut(413) 
( collectief exclusiefregeling door middel van agentuurovereenkomsten), Vlak
g las in I talie ( 414) (met betrekking tot collectieve prijsafspraken tussen groothan
delaars en fabrikanten in vlakglas) en VBBBIVBVB (415). 

186. Collectief exclusief verkeer gaat vaak gepaard met een systeem van kor
tingen over de totale omzet bereikt door aankopen bij leveranciers behorende tot 

(405) H.v.J., 26 november 1975, 73/74, Papiers Peints/Commissie, Jur. 1975, 1491. 
(406) Beschikking 22 december 1977, PB L 20/18 van 25 januari 1978. 
(407) Beschikking 20 juli 1978, PB L 224 van 15 augustus 1978. 
(408) Bull.E.G., 1964, m. 5, 58; tekst eveneens in S.E.W., 1964; 96. 
(409) Beschikking 3 juli 1973, PB L 217/34 van 6 augustus 1973. 
(410) Beschikking 15 mei 1974, PB L 160/1 van 17 juni 1974. 
(411) Beschikking 3 juni 1975, PB L 159/22 van 21 juni 1975. 
(412) Beschikking 21 november 1975, PB L 329/30 van 23 december 1975. 
(413) Beschikking 18 september 1980, PB L 318/1 van 26 november 1980. 
(414) Beschikking 28 september 1981, PB L 326/32 van 13 november 1981. 
(415) Beschikking 25 november 1981, PB L 54/36 van 25 februari 1982. 
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het kartel. Reeds bij beschikk:ing 29 december 1970(416) werd een dergelijke 
rege1ing verboden. In de onderzochte periode houden de beschikking inzake 
Vereniging der Belgische Behangselpapierfabrikanten, Aanbeveling FEDETAB 
enlndustrieverband Solnhofener Natursteinplatten e. V., (417) eveneens een ver
oordeling in van kortingen over de totale omzet. In het arrest Van Landewyck en 
FEDETAB/Commissie (418) is het Hof van Justitie van oordeel dat de einde
jaarsristomo' s als element van de maximummarges die het FEDETAB-verkoops
systeem voorziet in strijd zijn met het verbod van artikel 85. 

AFDELING 6 

INDIVIDUELE VERTICALE PRIJSBINDING EN HORIZONTALE PRIJSAFSPRAKEN 

187. Een systeem van individuele verticale prijsbinding werd in de GERO
Fabriek-beschikking van 22 december 1976 verboden(419). Het betrofhier door 
een Nederlandse producent voor verkopen aan Belgische en Luxemburgse we
derverkopers vastgestelde prijzen, iets wat, gezien de rechtstreekse gevolgen op 
de interstatenhandel, duidelijk in strijd was met artikel 85, lid 1. 

188. Horizontale prijsafspraken, die te vergelijken zijn met, althans vaak de 
basis vormen van, collectieve verticale prijshandhaving vinden evenmin als 
laatstgenoemde pri jsafspraken genade bij de Commissie en het Hof ( 4 20). Tijdens 
de onderzochte periode vinden we nog, behalve de reeds in vorige afdeling 
geciteerde zaken, de veroordelingen van een prijsafspraak tussen BP Kemi (een 
Deense dochter van BP) en DDSF (De Danske Sprittfabrikker) inzake de verkoop 
van synthetische ethanol in Denemarken(421) en een collectieve vaststelling van 
basisprijzen binnen het exportkartel ,Solnhofener Natursteinplatten" (422). 

Ook het in de IFTRA-Regels voor producenten van Ruw Aluminium opgenomen 
verbod de in het land van bestemming gebezigde prijzen te onderbieden maakt 
een emstige inbreuk uit op artikel 85(423). In de beschikkingen Cobelpa/ 
VNP (424) en Plantaardig Perkament (425) werden onderling afgestemde feite
lijke gedragingen op het stuk van verkoopprijs in de papiersector verboden. Uit 
deze beschikkingen blijkt duidelijk dat het uitwisselen van informatie over prijzen 

(416) PB L 10/15 van 13 januari 1971. 
(417) Beschikking 16 oktober 1980, PB L 318/32 van 26 november 1980. 
(418) H.v.J., 19 oktober 1980, 209/78, Jur. 1980, 3267. 
(419) PB L 16/9 van 9 januari 1977. 
( 420) Zie reeds uit de vorige peri ode de Kleurstoffen-beschikking 24 juli 1969 en het Kleurstoffen
arrest van 14 juli 1972, Jur. 1972, 619. 
(421) Beschikking 5 september 1979, PB L 86/32 van 14 november 1979. 
(422) Beschikking 16 oktober 1980, PB L 318/32 van 26 november 1980. 
(423) Beschikking 15 juli 1975, PB L 228/3 van 29 augustus 1975. 
(424) Beschikking 8 september 1977, PB L 242/10 van 21 september 1977. 
(425) Beschikking 23 december 1977, PB L 70/54 van 13 maart 1978. 
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snel een verboden onderling afgestemde feitelijke gedraging over prijzen ople
vert. In de geciteerde IFTRA -beschikking werd bestrijding van oneerlijke con
currentie door de betrokkenen vruchteloos als verantwoording ingeroepen. In de 
beschikking van 29 november 1974(426) en die van 8 januari 1975 (427) wees de 
Commissie overwegingen van handelspolitiek met derde landen bij de beoor
deling van privaatrechtelijke prijsafspraken van de hand. Ook de uniforme 
toepassing van een (overigens niet gelijke) franco prijs voor alle producenten (in 
casu van stikstofmeststoffen) werd door de Commissie in strijd geacht met artikel 
85 omdat die oriverrnijdelijk tot gevolg heeft dat alle kopers, ongeacht de afstand 
van hun bedrijf tot de fabriek van de producenten en ongeacht de door de 
producent betaalde transportkosten, dezelfde prijs betalen. Deze handelswijze is 
van rechtstreekse invloed op de handel binnen de Gemeenschap, zoals bijvoor
beeld kan worden vastgesteld wanneer een Nederlandse koper die dicht bij de 
fabriek van een buitenlandse producent gevestigd is, zich de franco prijs gefac
tureerd ziet die in het buitenland geldt en bovendien de transportkosten vanaf de 
grens moet betalen, , ,hetgeen tot gevolg heeft dat de prijsverschillen tussen het 
ene land en het andere op kunstrnatige wijze ten voordele van de producenten 
wordt uitgewist" (428). 

189. Dat afspraken in verband met prijzen niet altijd mededingingsbeperkend 
zijn moge blijken uit de beschikking Industrieverband Solnhofener Naturstein
platten van 16 oktober 1980(429). In casu was het gemeenschappelijk onderhan
delen over de richtprijzen voor de aankoop van ruwe steen niet van aard de 
verkoopprijzen (in casu exportprijzen) van de afgewerkte produkten merkbaar te 
bei:nvloeden, daar de verschillende producenten verschillende en steeds wis
selende hoeveelheden ruw materiaal bijkopen zodat de gevolgen van deze aanko
pen voor de kostenpositie van de ondememing daardoor van producent tot 
producent verschillen. 

AFDELING 7 

AFSPRAKEN IN VERBAND MET DE PRODUKTIE 

190. Veel van wat in de vorige afdelingen besproken werd valt onder artikel 85, 
lid 1, littera a ( ,het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprij
zen of van andere contractuele voorwaarden"). Littera b geeft als voorbeeld van 
mededingingsbeperkende afspraken: , ,het beperken of controleren van de pro
duktie, de afzet, de technische ontwikkelingen of de investeringen''. Samen
werking op het stuk van technische ontwikkeling, standaardisatie en specialisatie, 

(426) Frans-Japans kartel inzake kogellagers, PB L 343/19 van 21 december 1974. 
(427) Champignons in blik, PB L 29/26 van 3 februari 1975. 
(428) Beschikking 20 juli 1978, Centraal StikstofVerkoopkantoor, PB L 242/15 van 4 september 
1978. 
(429) PB L 318/32 van 26 november 1980. 
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allemaal voorbeelden van wat onder littera b kan vallen, zullen evenwel onder 
Afdeling 9 samen met andere samenwerkingsovereenkomsten worden bespro
ken. Voor bepaalde samenwerkingsovereenkomsten gelden immers speciale re
gels. 

191. Een gei:soleerd voorbeeld van een niet toegelaten afspraak over de produktie 
levert de beschikking Video-Cassetterecorders van 20 december 1977 op(430). 
Bij deze overeenkomst hadden een zevental Duitse fabrikanten er zich in ruil voor 
licenties, toe verbonden gedurende een zekere tijd apparaten en toestellen volgens 
het door Philips ontworpen VCR-systeem te fabriceren. Met die overeenkomst 
werd de beperking van de produktie en de afzet van andere video-cassetten-sys
temen (in hoofdzaak die van Sony, de nummer twee op de Europese markt na 
Philips) beoogd. 

192. Uit de vorige peri ode ( 431) is bekend dat de Commissie niet snel geneigd is 
de onmisbaarheid (in de zin van artikel 85, lid 3) van quoteringsregelingen (in 
afspraken tussen fabrikanten) voor het wegwerken van overcapaciteit te accepte
ren(432). In de beschikking Gegoten Glas (433) en in de informele tus
senkomst(434) inzake het kunstvezelkartel herhaalt de Commissie haar prin
cipiele negatieve houding ten aanzien van dergelijke afspraken. Beide kartels 
worden onder een aparte Afdeling 14 (,crisiskartels") besproken. 

~-

AFDELING 8 

AFZETBEPERKING, MARKTVERDELING EN MARKTREGELING 

193. Hieronder groeperen we de beperking van de afzet waarvan sprake is in 
artikel85, lid 1, littera ben de gehele littera c , ,het verdelen van de markten of van 
de voorzieningsbronnen''. 
Collectief exclusief verkeersregelingen, zoals bijvoorbeeld de Bomee-Stichting 
en het kartel Haarden- en kachelhandel ofBelgische Behangselpapierfabrikanten, 
zijn vaak in de eerste plaats kartels tot afgrendeling van de markt van een 
Lid-Staat. Ze zijn verboden en werden hoger (Afdeling 5) besproken. Ook 
selectieve distributie, a1leenverkoop, exclusiefbevoorrading e.d. (eveneens ho
ger besproken) beperken de afzet van produkten. 
Hier worden afspraken op het niveau van de toelevering, de import, export en de 
afspraken tot marktverdeling tussen producenten behandeld. 

194. Enkele beschikkingen betreffen afspraken die de import binnen de Lid
Staten van landbouwprodukten uit derde landen belemmeren. In de beschikking 

(430) PB L 47/42 van 18 februari 1978. 
(431) Zie de beschikkingen en bet arrest 17 oktober 1970,Jur. 1971, 977, inzake de Cementkartels; 
NEELS, T.P.R., 1974, 717. 
(432) Zie ook MoK, in Europees Kartelrecht anno 1980, 57. 
(433) Beschikking 17 december 1980, PB L 383/19 van 31 december 1980. 
(434) B1z. 55. 
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FRUBO van 25 juli 1974(435) veroordeelde de Commissie een bepaling in de 
overeenkomst Nederlandse Vereniging voor Fruit- en Groentenimporthandel en 
de Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten waarbij het importeurs en 
grossiers die tot de Rotterdamse fruitveiling werden toegelaten in feite verboden 
werd zuidvruchten te kopen die niet reeds door derden waren ingevoerd in een 
andere Lid-Staat der Gemeenschap, waar zij waren gededouaneerd. Het Hof 
bevestigde deze beschikking overwegende dat , ,dit beding, waardoor de vrijheid 
der leden tot rechtstreekse invoer in Nederland wordt beperkt, geeigend is de 
natuurlijke orientatie van de handelsstromen om te buigen en aldus de handel 
tussen de Lid-Staten ongunstig te bei:nvloeden(436). 

195. In de beschikking Rietsuikerleveringsovereenkomsten van 7 december 
1979(437) daarentegen werd op basis van een vrij bondige motivering een 
negatieve verklaring afgeleverd ten overstaan van veertien overeenkomsten ge
sloten tussen een Engelse raffinaderij en ex-Gemenebestlanden waarin de be
staande afnameverplichting in rietsuiker van het V .K. ten aanzien van het Geme
nebest werd verdergezet. Deze overeenkomsten liepen parallel aan de duur van de 
Lome-Conventie doch waren vrij aangegaan zodat het overeenkomsten in de zin 
van artikel 85 waren. Vermits ze de koper geen monopolistische macht gaven en 
geen concurrentiebeperkende werking hadden die verder ging dan in dit type 
overeenkomsten op lange termijn gebruikelijk is, werden ze niet mededin
gingsbeperkend geacht. 
Op het vlak van importbelemmeringen kan nog de informele tussenkomst van de 
Commissie tegen de , Union Interprofessionnelle des Semences Fourrageres'', te 
Parijs worden vermeld. Het door de UISF met beroepsorganisaties van ondeme
mingen in de sector zaaizaad aangegane akkoord streefde naar een afstemming 
van de ingevoerde zaaizaden op de interne Franse marktprijzen en belemmerde 
derhalve in sterke mate de invoer uit deze andere landen(438). 

196. Een vrij groat aantal beschikkingen veroordeeltmarktverdelingsafspraken. 
Dit ligt in de lijn van de reeds eerder ingenomen houding van de Commissie in de 
beschikkingenlulien!V an Katwijk enEuropese Suikerindustrie ( 439). Tijdens de 
onderzochte peri ode werd laatstgenoemde bij NEELS (T.P .R. , 197 4, 7 44) bespro
ken beschikking door het Hof bevestigd ( 440). Mgezien van misbruik van eco
nomische machtspositie ( artikel86, zie verder nr. 248) was in casu sprake van een 
onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen Europese suikerfabrikanten die 
hierop neerkwam dat elke fabrikant zijn eigen nationale markt voorbehouden 
kreeg. 

(435) PB L 237/16 van 29 augustus 1974. 
(436) H.v.J., 15 mei 1975, FRUBO/Commissie, 71/74, fur. 1975, 584. 
(437) PB L 39/64 van 15 februari 1980. 
(438) Zesde Mededingingsverslag, 78. 
(439) Beschikkingen 28 oktober 1970, PB 1970, L 242/18 van 5 november 1970 en 2 januari 1973, 
PB L 140/17 van 26 mei 1973. 
(440) H.v.J., 16 december 1975, Suiker Unie en anderen!Commissie, fur. 1975, 1663. 
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De beschikk:ingen van de Commissie uit de onderzochte periode waarbij markt
verdelingsafspraken worden veroordeeld zijn: de beschikkingen Verpak
kingsglas van 15 mei 1974(441) en Plantaardig Perkament van 23 december 
1977 (442) waar de marktverdeling voomamelijk het gevolg was van evenzeer 
verboden collectieve prijsafspraken; de beschikk:ing Champignons in blik van 8 
januari 1975(443); de beschikking Sirdar-Phildar van 5 maart 1975(444) be
treffende marktverdeling door middel van merken en de beschikking SNPE-LEL 
van 12 juni 1978 inzake een industriele samenwerkingsovereenkomst waarbij in 
feite een gebiedsverdeling van de produktie- en afzetactiviteiten van partijen tot 
stand werd gebracht(445). 

197. Ook zelfbeperkingsovere~nkomsten, waarbij producenten uit derde landen 
vrijwillig de invoer van hun produkten binnen de gemeenschappelijke markt 
beperken vinden bij de Commissie geen genade: zoals blijkt uit de beschikkingen 
Frans Japans kartel inzake kogellagers van 29 november 1974(446) en Cham
pignons in blik van 8 januari 1975(447) waarin Franse fabrikanten van cham
pignonsconserven en hun Taiwanse collega's de afzet op de Duitse markt wilden 
regelen. De Commissie legde in deze zaak aanzienlijke boeten op. 

AFDELING 9 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

198. In haar bekendmaking van 19 juli 1968 betreffende de samenwerking tussen 
ondememingen(448) zegt de Comrnissie positief te staan tegenover samen
werking tussen kleine en middelgrote ondememingen, indien deze daardoor in 
staat worden gesteld rationeler te werken en hun prestatie- en concurrentiever
mogen op een grotere markt te versterken. De Comrnissie erkent tevens dat de 
samenwerking tussen grote ondememingen economisch wenselijk en uit een 
oogpunt van concurrentiepolitiek zinvol kan zijn. 

199. In deze bekendmaking heeft de Commissie een achttal reeksen overeen
komsten als niet-concurrentiebeperkend gekwalificeerd. Verder publiceerde de 
Commissie op 18 december 1978 een bekendmaking(449) betreffende de beoor
deling van toeleveringsovereenkomsten in het licht van artikel 85, lid 1, van het 
Verdrag die onder meer als aanvulling op de bekendmaking van 1968 is bedoeld. 

(441) PB L 160/1 van 17 juni 1974. 
(442) PB L 70/54 van 13 maart 1978. 
(443) PB L 29/26 van 3 februari 1975. 
(444) PB L 125/27 van 16 mei 1975. 
(445) PB L 191/41 van 14 juli 1978. 
(446) PB L 343/19 van 21 december 1974. 
(447) PB L 29/26 van 23 februari 1975. 
(448) PB C 75/3 van 29 juli 1968. 
(449) PB C 1/4 van 3 januari 1979. 
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200. Voor bepaalde specialisatieovereenkomsten - een andere vorm van sa
menwerking- verleende de Commissie bij Vo 2279172 een groepsvrijstelling. 
Het betreft standaardisatie, specialisatie en research-overeenkomsten. Deze ver
ordening werd verlengd en gewijzigd door Vo 2903177 van 23 december 
1977 (450). 
In de huidige versie komt men voor ontheffing in aanmerking wanneer de 
produkten waarop de specialisatie betrekking heeft en de andere produkten van de 
deelnemende ondernemingen die door de verbruiker op grond van hun eigen
schappen, hun prijs en hun gebruik als gelijksoortig worden beschouwd , ,in een 
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt niet meer dan 15 % van de markt 
van a1 deze produkten te zamen uitmaken'' (vroeger 10% in een Lid-Staat) en de 
totale omzet van de deelnemende ondernemingen niet meer dan 300 miljoen 
rekeneenheden ( = ± 13,5 miljard BF) bedraagt. Tevens zij eraan herinnerd dat 
deze specialisatieovereenkomsten binnen bepaalde perken van aanmelding vrij
gesteld zijn (artikel4, lid 2, 3•, Vo 17/62). 

§ 1 Standaardisatie, specialisatie en research 

201. Een zogezegde standaardisatie-overeenkomst was die tussen Philips en 
ander producenten van videocassetterecorders. In feite ging het hier om een 
eenzijdige beperking van de produktie en werd de afspraak verboden (zie hoger 
Afdeling 7). In de beschikking 21 december 1977 Sopelem-Vickers van 21 
december 1977 ( 451) daarentegen werd een individuele ontheffing verleend aan 
een samenwerkingsovereenkomst inzake de produktie van microscopen. Een van 
de elementen van die samenwerking sloeg op de standaardisatie van verscheidene 
onderdelen voor microscopen. 

202. Bij dezelfde beschikking alsook bij beschikkingen van 20 december 1974 
(Rank-Sopelem)(452), 15 december 1975 (Bayer-Gist-Brocades)(453) en 23 
december 1977 (Jaz-Peter)(454) werden individuele ontheffingen krachtens ar
tikel 85, lid 3, voor specialisatieovereenkomsten verleend. Zoals hoger reeds is 
aangestipt, speelden de ,economies of scale" inRank-Sopelem enSopelem-Vic
kers duidelijk mee (zie nr. 106). Jaz-Peter is de verlenging (tot 10 januari 1987) 
van een reeds in 1969 door de Commissie verleende ontheffing. In deze beschik
king is ook te lezen waarom niet van de op 1 januari 1973 ingetreden groepsvrij
stelling inzake specialisatieovereenkomsten kon worden genoten, met name 
het marktaandeel van Jaz, in Frankrijk bedroeg meer dan de 10% bepaald bij 
de inmiddels gewijzigde Vo 2279/72. 

(450) PB L 338/14 van 28 december 1977. 
(451) PB L 70/47van 13 maart 1978. Deze beschikkingwerd verlengd totenmet26februari 1991 bij 
beschikking 26 november 1981, PB L 391/1 van 31 december 1981. 
(452) PB L 29/20 van 3 februari 1975. 
(453) PB L 10/13 van 5 februari 1976. 
(454) PB L 61/17 van 3 maart 1978. 
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203. Tijdens de onderzochte periode werd ook inzake samenwerking op het stuk 
van R & D een individuele ontheffing verleend bij beschikking van 17 januari 
1979 in Beecham-Parke, Davis ( 455). Het betrof een gemeenschappelijk onder
zoekprogramma tussen twee belangrijke producenten van farmaceutica inver
band met de ontwikkeling van een produkt voor de profylaxe van hart- en 
vaatziekten. De ontheffing is voor 10 j aar verleend en vooral gebaseerd op het feit 
dat het de ontwikkeling van een nieuw produkt betreft. Niet toepasselijkheid van 
artikel 85, lid 1, door toepassing van de Bekendmaking van 1968, werd door de 
Commissie bij voorbaat uitgesloten omdat samenwerking inzake onderzoek in dit 
geval verder ging dan het stadium voorafgaand aan de industriele toepassing (zie 
punt 3 van die Bekendmaking). De Commissie vindt steun voor haar interpretatie 
in Vo 2821/71 van de Raad(456) waarin aan de Commissie bevoegdheid wordt 
verleend een groepsvrijstelling te verlenen voor overeenkomsten inzake het 
, ,onderzoek en de ontwikkeling of procedes tot aan het stadium van industriele 
toepassing". 

§ 2 Gemeenschappelijke inkoop en verkoop 

204. In de beschikkinglntergroup van 14 juli 1975 (457) werd ten aanzien van de 
Europese inkooporganisatie van Sparwinkelketens uit diverse Europese landen 
een negatieve verklaring afgeleverd gelet op het feit dat de Spar-organisaties 
vrijgelaten werden al dan niet voor hun aankopen gebruik te maken van de 
diensten van Intergroup en-gelet op-de geririge omvailg van ae-vialntergtoup in 
feite gedane importen. Hoger werd reeds gewag gemaakt van een inkoop-pool 
van Engelse Zwavelzuurfabrikanten (zie hoger nr. 157). 

205. Wat de gemeenschappelijkeverkoopkantoren van producenten betreftheeft 
de Commissie in de onderzochte periode drie beschikkingen afgeleverd, met 
name op 20 december 1974 (SHV/Chevron) (458) 20 juli 1978 (Centraal Stikstof 
Verkoopkantoor (CSV))(459) en 28 november 1979 (Floral)(460). In de CSV
zaak werd een verbodsbeschikking gegeven en in deFloral-zaak werd zelfs een 
boete opgelegd. In SHV!Chevron werd een negatieve verklaring verstrekt aan
gaande een overeenkomst die in feite neerkwam op een volledige integratie ( dus 
concentratie) van distributieactiviteiten van de betrokkenen (zie verder onder 
joint ventures, nr. 208). Uit de CSV enFloral-beschikkingen moge blijken dat de 
Commissie verkoopsorganisaties die de markt van een hele Lid-Staat bestrijken 
c.q.export naar een andere Lid-Staat regelen allesbehalve gunstig gezind is. Men 
zal opmerken dat in vroegere tijden negatieve verklaringen werden afgeleverd 
voor vrij gelijkaardige organisaties ( 461). 

(455) PB L 70/11 van 21 maart 1979. 
(456) PB L 285/46 van 29 december 1971. 
(457) PB L 212/23 van 9 augustus 1975. 
(458) PB L 38/12 van 12 februari 1975. 
(459) PB L 242/15 van 4 september 1978. 
(460) PB L 39/51 van 3 februari 1980. 
(461) Zie hierover VAN GERVEN, W., Leerboek, 482-483. 
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§ 3 Tentoonstellingen 

206. Tijdens de onderzochte periode leverde de Commissie drie ontheffingsbe
schikkingen af inzake tentoonstellingen. Zoals in 1969(462) wordt aan het 
Comite Europeen de Cooperation des Industries de la Machine-Outil onder 
bepaalde voorwaarden ontheffing krachtens artikel 85, lid 3, verleend voor het 
reglement betreffende de ,Exposition de la Machine-Outil". Dit reglement 
voorzag onder meer dat de leden van CECIMO (een vereniging van nationale 
beroepsverenigingen van fabrikanten van werktuigmachines) die aan de EMO
tentoonstellingen deelnamen er zich moesten toe verbinden- behalve in bijzon
dere gevallen en met speciale goedkeuring van de CECIMO - in hetzelfde jaar 
rechtstreeks noch onrechtstreeks werktuigmachines op enige andere tentoon
stelling of beurs in een van de landen waarvan de nationale vereniging van 
fabrikanten van werktuigmachines lid van het CICEMO waste exposeren(463). 
De twee andere tentoonstellingsbeschikkingen zijn die van 17 juli 1975 (UNI
D/)(464) en 7 november 1977 (BPICA)(465). In de drie gevallen werd ontheffing 
verleend omdat de beperking van de vrijheid van de deelnemers om aan andere 
tentoonstellingen deel te nemen - wat een beperking van de mededinging 
betekent - geacht werd tot rationalisatie en dus tot een verbetering van de 
technische vooruitgang en de verdeling der produkten in de zin van artikel 85, lid 
3, eerste voorwaarde, te leiden. 

§ 4 Uitwisselen van informatie, gemeenschappelijke reclame 

207. Dat het vastleggen van gemeenschappelijke verkoopprijzen in de handel 
tussen de Lid-Staten doorgaans in strijd is met artikel 85 moge blijken uit wat 
hager in Mdeling 6 werd uiteengezet. Ook het wederzijdse uitwisselen van 
informatie over prijzen werd door de Commissie meer dan eens als strijdig met 
artikel 85 beschouwd: dergelijk gedrag kan immers een element zijn in een 
onderling afgestemde feitelijke gedraging (m.b.t. prijzen)(466). In deze be
schikkingen ging het alleszins om meer dan de mededeling van gegevens in het 
kader van het , ,gemeenschappelijk opstellen van statistieken en calculatiesche
ma's", zoals bedoeld in de hager vermelde Bekendmaking uit 1968 inzake 
samenwerkingsovereenkomsten. In de negatieve verklaring Industrieverband 
Solnhofener Natursteinplatten van 16 oktober 1980(467) in verband met een 
exportkartel, vindt men voorbeelden van enkele andere vormen van toegelaten 

(462) PB L 69/13 van 20 maart 1969. 
(463) Beschikking 7 december 1978, EMO, PB L 11/16 van 17 januari 1979. 
(464) PB L 228/17 van 19 augustus 1975, tandheelkundige apparatuur. 
(465) PB L 299/18 van 23 november 1977, auto's; verlengingsbeschikking 30 april1982, PB L 
156/16 van 7 juni 1982. 
(466) Zie de beschikkingen 15 mei 1974, Overeenkomsten tussenfabrikanten van verpakkingsglas, 
PB L 160/1 van 17 juni 1974; 8 september 1977, Cobelpa/VNP, PB L 242/10 van21 september 1977 
en 23 december 1977, Plantaardig perkament, PB L 70/54 van 13 maart 1978. 
(467) PB L 318/22 van 26 november 1980. 
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samenwerking, onder meer samenwerking betreffende het waarborgen van de 
kwaliteit, het bevorderen van de opleiding van gekwalificeerde arbeidskrachten, 
de gemeenschappelijke publikatie van informatiemateriaal en gemeenschap
pelijke reclame. 

§ 5 Joint ventures 

208. Een joint venture of gemeenschappelijke dochterondememing kan een 
concentratietechniek zijn(468). De boger reeds geciteerde SHV/Chevron-be
schikking van 20 december 1974(469) geeft een voorbeeld van een volledige 
integratie van de verkoopactiviteit van twee producenten. De Commissie leverde 
hier dan ook een negatieve verklaring voor af. 

209. Een gemeenschappelijke dochterondememing waarbij ondemerningen een 
dee[ van hun activiteit op een bepaalde produktmarkt integreren, zodat ze poten
tieel concurrenten blijven, dient echter wel aan artikel 85 getoetst(470). 
Tijdens de onderzochte periode heeft de Comrnissie een vrij groot aantal beschik
kingen inzake joint ventures getroffen. Vermeld kunnen worden de beschik
kingen van 23 december 1975 (United Reprocessors)(471); 23 december 1975 
(Kewa)(472); 20 januari 1977 (Vacuum Interruptures Ltd) (473); 25 juli 1977 
(JJe Laval-Stork) (474); 23 november 1977 (GEC-Weir Sodium Circula
tors)(475); 20 oktober 1978 (Wano Schwarzpulver)(476); 28 november 1979 
(f'loral)(477) en 11 december 1980 (Vacuum Interrupters Ltd) (478). In alle 
beschikkingen werd artikel 85, lid 1 , van toepassing geacht. De beschikkingen 
Wano Schwarzpulver en Floral waren tevens verbodsbeschikkingen en in deze 
laatste werd zelfs een geldboete opgelegd. In de zes overige beschikkingen werd 
een ontheffing verleend, zij het telkens onder bepaalde voorwaarden. In de 
beschikking Wano Schwarzpulver werd de ontheffing voor een joint venture 
tussen een Duitse en een Engelse ondemerning aangaande de produktie en 
verkoop van zwart kruit geweigerd omdat niet voldaan werd aan de vierde 
voorwaarde van artikel 85, lid 3 (restantmededinging), met name de markt van 
het V.K. zou helemaal ge:isoleerd worden. De hoger geciteerde Floral-be-

(468) Over concentratie- waarop eventuee1 artike186, niet echter artike185 van toepassing kan zijn 
- zie verder nr. 298. 
(469) PB L 38/14 van 14 februari 1975. 

(470) Zie ookVERSTRYNGE, J.-F., ,Prob1ernes re1atifs aux filiales communes", Cah. dr. eur. 1979, 
13. 
(471) PB L 51/7 van 26 februari 1976. 
(472) PB L 51/25 van 26 februari 1976. 

(473) PB L 48/33 van 19 februari 1977. 

(474) PB L 215/11 van 23 augustus 1977. 
(475) PB L 327/26 van 20 december 1977. 

(476) PB L 322/26 van 16 november 1978. 
(477) PB L 39/51 van 3 februari 1980. 
(478) PB L 383/1 van 31 december 1980. 
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schilling betrof in feite de oprichting van een gemeenschappelijke Duitse doch
terondememing door drie Franse fabrikanten van meststoffen voor de export naar 
Duitsland. De Commissie legde aan de moederondememing boeten op. Uit 
overwegingen die tot de veroordeling leidden het volgende: , , wanneer op zulk 
een oligopolistische gestructureerde markt van de weinige aanbieders drie onder
nemingen, die ondanks hun omvang slechts een klein aandeel op deze markt 
bezitten, hun aanbod in het kader van een gemeenschappelijke verkoop
maatschappij bundelen, wordt de oligopolie nog verder verengd". 

Voorts is de Commissie in een aantal gevallen op informele wijze tussengeko
men. Aldus stond ze, mits bepaalde wijzigingen, positief tegenover het plan van 
Imperial Chemical Industries en Montedison, twee zeer grote producenten in de 
petro-chemische sector, een joint venture op te richten voor de produktie van 
aniline. Om redenen die los stonden van de tussenkomst van de Commissie lieten 
betrokkenen het project evenwel varen(479). 

AFDELING 10 

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN 
ALGEMEEN 

§ 1 Probleemstelling 

210. Na 25 jaar gemeenschappelijke markt is gebleken dat de interstatenhandel 
en dus ook de (prijs-)concurrentie die van (parallel-) ingevoerde produkten 
uitgaat, op aanzienlijke wijze kan worden belemmerd door de uitoefening van 
nationaal toegekende industriele eigendomsrechten en auteursrechten. Het nog 
niet in werking getreden Gemeenschapsoctrooiverdrag ( 480) en de voorstellen 
van de Commissie inzake het Gemeenschapsmerk en de harmonisatie van het 
merkenrecht der Lid-Staten ( 481), beogen onder meer dergelijke belemmeringen 
tegen te gaan. Ook bij inwerkingtreding van deze teksten zullen nationale indu
striele eigendomsrechten met terrirotiale werking (beperkt tot een deel van het 
grondgebied van de Gemeenschap) blijven bestaan. 

Inmiddels is meer en meer gebleken dat de compartimentering van nationale 
markten door middel van intellectuele eigendomsrechten grotendeels aan de 
kartelbepalingen van het E.E.G.-Verdrag ontsnapt. Artikel85 heeft immers een 
afspraak tussen ondememingen op het oog terwijl artikel86 een eerder uitzonder
lijk aanwezig misbruik van machtspositie veronderstelt. Het gebruik van indu
striele eigendomsrechten ter belemmering van het intra-communautair verkeer zal 
vee leer aan artikelen 30-36 E. E.G.-V erdrag dienen te worden getoetst. Door hun 

(479) Zevende Mededingingsverslag, 131-133. 

(480) PB L 17 van 26 januari 1976; zie hierover zeer gedetailleerd BECKMAN, P., ,De Europese 
Octrooiverdragen. Intemationaal (Europees en communautair) octrooirecht'', S .E. W., 1981, 157 en 
295. 
(481) PB C 351 van 31 december 1980. 
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territoriale werking maken industriele eigendomsrechten het ondememingen 
mogelijk deze aan te wenden voor de splitsing van de gemeenschappelijke markt 
in nationale markten. Ze vallen dan onder het verbod van , ,maatregelen van 
gelijke werking" als kwantitatieve invoerbeperkingen bedoeld bij artikel 30 
E.E.G.-Verdrag. Artikel 36 maakt evenwel'een voorbehoud voor verboden of 
beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde 
van met name de bescherming van industriele of commerciele eigendom voor 
zover ze geen willekeurige discriminatie noch - wat in casu belangrijker is -
een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen. Op basis van 
artikelen 30-36 E.E.G.-Verdrag is het Hof van Justitie(482) gekomen tot een 
omvangrijke en inmiddels goed gevestigde rechtspraak. Het is echter niet moge
lijk in het kader van dit overzicht hierop in te gaan(483). 

211. Ondanks de boger aangegeven evolutie is de rol van de artikelen 85 en 86 bij 
de Europeesrechtelijke beoordeling van in- of uitvoerbeperkingen door middel 
van industriele eigendomsrechten verre van uitgespeeld. Er dient immers te 
worden opgemerkt dat de Commissie niet rechtstreeks een beleid kan voeren op 
basis van de artikelen 30-36. Deze artikelen hebben echter wel rechtstreekse 
werking en kunnen dus door benadeelde ondememingen (bijvoorbeeld paral
lelimporteurs) voor de nationale rechter als verweer tegen merk- en oc
trooihouders worden ingeroepen, zodat ook het Hof via prejudiciele vragen 
hierover uitspraak kan doen. 

212. In de tweede plaats kan uit de CBS-arresten (zie verder nr. 222) worden 
geleerd dat artikel 30 niet van toepassing is op de uitoefening van een merkrecht 
ter verhindering van de afzet van produkten uit een derde land (onder hetzelfde 
merk). In dit geval kan er, voor zover er sprake is van een afspraak, eventueel een 
beroep op artikel 85 worden gedaan. De Commissie kan dus de procedure 
voorzien bij Vo 17 in gang zetten we gens schending van de artikelen 85 en 86, 
telkens de interstatenhandel ongunstig wordt bei:nvloed ten gevolge van een 
afspraakinzake industriele eigendom (bijvoorbeeld, eenmerk- of octrooilicentie) 
of een misbruik dat gemaakt wordt van een economische machtspositie die steunt 
op het bezit van industriele eigendomsrechten. 

213. Het hiema volgend overzicht beperkt zich tot deze strikt kartelrechtelijke 
benadering van de gebruikmaking van de industriele eigendom. Vooreerst wordt 
de beschikkingspraktijk van de Commissie gebaseerd op de artikelen 85-86 
juncto Vo 17 besproken, terwijl daama de rechtspraak van het Hof- die meer 
tekenen van verwevenheid tussen de artikelen 30-36 enerzijds en 85-86 an
derzijds vertoont - aan de beurt komt. Licentieovereenkomsten worden in een 
aparte afdeling onderzocht. 

(482) Sinds het arrest Deutsche Grammophon Gesellschaft van 8 juni 1971, fur. 1971, 87. 
(483) ZieE/fde Mededingingsverslag, 56. In de recente doctrine zie vooral EECKMAN, P., ,Indu
striele eigendomsrechten en eenheid van de markt in de rechtspraak van het Hof van Justitie", 
Europees Kartelrecht Anno 1980, Deventer, 1981, 229 en VANGERVEN en Go1ZEN, hoger geciteerd 
FIDE-Verslag. 
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§ 2 De beschikkingspraktijk van de Commissie 

214. Behalve wat licentie-overeenkomsten betreft is inzake de toetsing van de 
uitoefening van industriele eigendomsrechten aan artikel 85 de beschik
kingspraktijk van de Commissie eerder schaars. Er is vooreerst de beschikking 
van 24 juli 1974 (Advokaat Zwarte Kip)(484) waarin een voor de inwerkingtre
ding van het V erdrag gesloten overeenkomst van merkoverdracht met de ken
nelijke bedoeling de Benelux-markt in nationale markten te compartimenteren in 
strijd werd bevonden met artikel 85. De Commissie was voorts van oordeel dat 
een verschil in kwaliteit (de door de bij de overeenkomst betrokken Belgische 
ondememing vervaardigde eierlikeur met een lager alcoholgehalte dan de Ne
derlandse) een marktafscherming niet kan rechtvaardigen omdat de aanbieder de 
mogelijkheid heeft de samenstelling van het produkt, zijn alcoholgeh&lte en zijn 
oorsprong op de verpakking te vermelden. Ook in deSirdar-Phildar-beschikking 
van 5 maart 197 5 ( 485), werd een marktverdelingsafspraak, na een voorlopige 
beoordeling in het licht van artikel 85, lid 3, (artikel 15, lid 6, Vo 17/62) 
veroordeeld. Het betrof een afspraak tussen een Franse en een Engelse producent 
van breiwol die beiden in verschillende Lid-Staten van de Gemeenschap rechten 
bezaten op onderling verwarbare merken en daarom hadden besloten zich weder
zijds te verplichten hun merk niet te gebruiken op het nationaal grondgebied van 
de tegenpartij . 

215. Aan een duidelijk verboden marktafscherming door middel van afspraken 
tussen economisch onafhankelijke ondememingen over het registreren van 
merken (A registreert in de Lid-Staat X en B registreert een gelijkaardig merk in 
Lid-Staat Y zodat B zich kan verzetten tegen de import in Lid-Staat Y van 
produkten afkomstig uit Lid-Staat X) werd in de zaak Avus-Porotherm, na 
tussenkomst van de Commissie, een einde gemaakt door een afstand van vor
dering we gens merknamaking ( 486). 
In een informele beslissing uit 1977 ( 487) heeft de Commissie een gunstige 
beoordeling gegeven van de onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen 
Unilever N.V. te Rotterdam en Henkel KG te Dusseldorf, die hierin bestond dat 
de conflicten tussen beide ondememingen die het gevolg waren van een con
currerend recht op eenzelfde merk voor waspoeder (,Persil") met dezelfde 
oorsprong ( cfr. het , ,Koffie Hag" arrest, zie verder nr. 224) werden opgelost door 
het ,Franse" (Unilever-) ,Persil" merk van het ,Duitse" (Henkel) te onder
scheiden door middel van het gebruik van verschillende additionele tekens. 
Henkel gebruikt nu het merk Persil in rode letters, naast het woord , ,Henkel'' in 
kleine letters in een rood ovaal. Unilever gebruikt het merk Persil in het groen. 

(484) PB L 237/12 van 29 augustus 1974. 

(485) PB L 125/27 van 16 mei 1975. 

(486) Vijfde Mededingingsverslag, 69. 
(487) Zevende Mededingingsverslag, 120. 
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216. In het Achtste Mededingingsverslag (488) maakt de Commissie gewag van 
haar akkoord met een overeenstemrning bereikt tussen de Duitse ondememing 
Bayer AG en de Japanse ondememing Tanabe over het gebruik van hun res
pectieve merken op een wijze die coexistentie van de beide merken in de 
Gemeenschap garandeert door de toevoeging van een onderscheidend teken aan 
het meest recente merk (het Japanse). Hier betrof hetgeen identieke maar naar 
Duitse normen wel verwarring stichtende merken, zodat (althans volgens de 
Terrapin/Terranova-leer van het Hof) artikelen 30-36 inzake vrij goederen
verkeer zich in principe niet verzetten tegen een inbreukactie bij invoer van 
Japanse produkten in de Bondsrepubliek. De overeenkomst tussen Bayer en 
Tanabe had dus tot gevolg dat het vrij goederenverkeer door onderling overleg 
wellicht (maximaal) gegarandeerd werd. Hetzelfde resultaat had anders maar 
kunnen bereikt worden door een vrijwillige wijziging door Tanabe van zijn merk. 
De houding van de Commissie is dus begrijpelijk en past in de beleidslijn die ze 
zelf naar aanleiding van de Domgarten-zaak(489) getrokken heeft. 

217. In 1977 heeft de Commissie in een formele beschikking- een negatieve 
verklaring- haar fiat gegeven aan een overeenkomst tussen J.C. Penney Inc. 
New York en Penneys Ltd. Dublin, een dochterondememing van de groep 
Associated British Food ( 490). Ook hier betrof het een overeenkomst ter beslech
ting van een conflict tussen twee ondememingen met betrekking tot hetzelfde 
merk in verschillende Lid-Staten. Zonder overeenkomst zou de uitkomst van het 
conflict waarschijnli]k geweest zijn (fat elke partij een gereserveerd grondgeoied 
zou hebben verkregen (bestaande uit een groep Lid-Staten) waar de merkartikelen 
van de wederpartij niet hadden kunnen binnendringen (het Ierse en Amerikaanse 
merk Penney hadden immers niet dezelfde ,oorsprong", cfr. deKoffie Hag-leer). 
De overeenkomst voorzag onder meer dat de ABF-groep het woord Penney niet 
meer als merk (maar enkel als ,business-name" in Ierland) zal gebruiken, dat 
deze haar Frans handelsmerk Penney zal overdragen aan Penney America en de 
inschrijvingen in de Lid-Staten van het merk Penney door Penney America niet 
zou betwisten. Penney America beloofde van zijn kant bepaalde andere merken 
van ABF te eerbiedigen en in Ierland geen handel te zullen drijven onder de 
handelsnaam Penney. De Commissie was van mening dat ondememingen in een 
dergelijke situatie de oplossing moeten kiezen die de concurrentie en de inter
statenhandel het minst belemmeren. De Commissie erkende weliswaar dat , ,een 
contractuele verplichting voor de partijen tot de overdracht of het prijsgeven van 
hun handelsmerk- en handelsnaarnrechten, hetgeen hun tot het kweken van 
goodwill onder andere namen zou verplichten, ... onder bepaalde omstandighe
den beperkende gevolgen (kan) hebben" doch in casu kon toch een negatieve 
verklaring worden afgeleverd omdat de overeenkomst niet de noodzaak schiep 
voor Penneys Ireland, zijn , ,goodwill'' onder een andere naam op te bouwen daar 

(488) Biz. 101-103. 
(489) Zie verder nr. 218. 

(490) Beschikking 23 december 1977, Penney, PB L 60/19 van 2 rnaart 1978. 

506 



deze vennootschap reeds in ruime mate en met succes een ander merk had 
aangenomen. 

218. Naar aanleiding van pogingen tot importbelemmeringen van Duitse wijn 
met benarning van oorsprong (,Winniger Domgarten") door een Britse onder
neming, titularis van een ongeveer gelijkluidend merk (,Domgarten"), waar
schuwt de Commissie, in een informeel optreden in deze zaak, dat ze oplettend 
blijft ten aanzien van de naleving van artikel 85 door ondememingen die zouden 
kunnen trachten moeilijkheden, voortvloeiend uit de coexistentie van benamin
gen die identiek zijn of gevaar voor verwarring opleveren, op te lossen via 
overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen waardoor het 
vrije verkeer van goederen in emstiger mate wordt beperkt dan toelaatbaar is 
krachtens de uitzondering van het beginsel van vrije verkeer bedoeld in artikel 
36(491). 

219. Tenslotte is er nog de Theal/Watts-beschikking van 21 december 
1976 (492) die door het Hof van Justitie werd bevestigd(493). In deze beschik
king werd in hoofdzaak omwille van gebiedsbescherming in een alleenverkoop
overeenkomst door een afspraak inzake gebruik van merkenrechten een veroor
deling uitgesproken. 

220. In verband metoctrooirechten kan nog worden verwezen naar het standpunt 
van de Commissie in de zaakZoller & Frolich/Telemecanique (494). De Com
missie stelde dat een minnelijke schikking in een octrooigeschil tussen twee 
ondernemingen die op zodanige wijze wordt uitgelegd dat zij een overeenkomst 
inzake de omvang van de bescherming van een uitvinding, waarvoor parallelle 

, octrooien in ander Lid-Staten bestaan, beperkt tot bepaalde onderdelen van de 
· gemeenschappelijke markt, onder het verbod van artikel85, lid 1, kan vallen. 

§ 3 De jurisprudentie van het Hof 

221. Reeds in hetSirena/Eda-arrest stelt het Hof dat , ,al maakt artikel36 deel uit 
van het hoofdstuk afschaffing van de kwantitatieve beperkingen in het han
delsverkeer tussen de Lid-Staten, hieraan even wei een beginsel ten grondslag ligt 
dat mede op het gebied van de mededinging toepassing kan vinden". Hieraan 
wordt toegevoegd dat, , ,ofschoon de in de wetgeving van een Lid-Staat met 
betrekking tot de industriele eigendom toegekende rechten door de artikelen 85 en 
86 van het Verdrag niet in hun bestaan worden aangetast, de uitoefening dier 
rechten niettemin onder de in genoemde bepalingen neergelegde verboden kan 
vallen" (495). Men weet dat het Hof vooral met betrekking tot artikelen 30-36 

(491) Tiende Mededingingsverslag, 100. 
(492) PB L 39/19 van 10 februari 1977. 
(493) H.v.J., 28 juni 1978, 28/77, Jur. 1978, 1391. 
(494) Negende Mededingingsverslag, 76. 
(495) H.v.J., 18 februari 1971, 40/70, Jur. 1971, 82. 
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zijn op dit onderscheid tussen bestaan en uitoefening van industriele eigen
domsrechten stoelende leer in talri jke arresten ( 496) heeft ontwikkeld en verfijnd. 
De basisregel luidt nog steeds: artikel 36 laat slechts uitzonderingen op het 
beginsel van vrij goederenverkeer toe voor zover deze hun rechtvaardiging 
vinden in het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van de 
industriele en commerciele eigendom vormen(497). 

222. In het arrest Centrafarm/Sterling Drug ( 498) wordt deze regel bij wijze van 
obiter dictum herhaald. In de drieEMI/CBS-arresten(499) wordt hij met betrek
king tot artikel85 als volgt gepreciseerd- wij citeren uit hetEMIICBS United 
Kingdom-arrest(500): ,dat het merkrecht, als wettelijk instituut, niet die aan 
overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen elementen vertoont 
waarop artikel 85, lid 1, doelt; dat de uitoefening daarvan evenwel onder de 
verboden van het Verdrag zou kunnen vallen, wanneer zij voorwerp, rniddel of 
gevolg van een ondernemersafspraak blijkt te zijn''. Daar het in casu om onder
nemersafspraken ging die niet meer van kracht waren, diende nagegaan te worden 
of ze na hun formele beeindiging nog werking uitoefenden. Het Hof vervolgt 
bijgevolg: , ,dat een ondernemersafspraak slechts dan wordt geacht haar werking 
nog uit te oefenen, indien de handelwijze der betrokkenen implicite van de aan 
ondernemersafspraken eigen afstemrnings- en coordinatie-elementen doet blijken 
en hetzelfde resultaat oplevert als met de ondernemersafspraak werd beoogd; dat 
zulks niet het geval is, indien bedoelde werking niet verder gaat dan die welke 
zoiider-meerFvervonaen aan ae uitoefenTngvi:in-iiationiilemerkrecliten '' (501y:-

223. Het Hof heeft in het T epea -arrest ( 502) een beschikking van de Comrnissie 
bevestigd(503) waarin de verlening van een exclusief recht op het gebruik van 
merken aan een alleenverkoper, wat leidde tot absolute gebiedsbescherming, in 
strijd met artikel 85 werd bevonden. In de reeds geciteerde CBS-zaken was 
uiteindelijk een prejudiciele vraag gesteld over de toepasselijkheid van artikelen 
30-36 en artikel 85 op de uitoefening van nationale merkrechten ten einde een 
derde te beletten produkten onder hetzelfde merk, dat deze in een derde land 
toekomt, in de Gemeenschap te verkopen of te vervaardigen. Het Hof antwoordde 
in de zin van een niet toepasselijkheid , , voorzover bij de uitoefening dier rechten 
niet blijkt van een ondernemersafspraak of onderling afgestemde feitelijke gedra-

(496) Zie voor een recent overzicht met verwijzingen Elfde Mededingingsverslag, 56. 
(497) H.v.J., 31 oktober 1974, Centrafarm/Winthrop, 16/74, Jur. 1974, 1194. 
(498) H.v.J., 31 oktober 1974, 15-74, Jur. 1974, 1167. 
(499) H.v.J., 15 juni 1976, EM! Records/CBS United Kingdom, 51-75, fur. 1976, 811; H.v.J., 15 
juni 1976, EM! Records/CBS Grammofon, 86-75, Jur. 1976, 871; H.v.J., 15 juni 1976, EM! 
Records/CBS Schallplatten, 96-75, Jur. 1976, 915. 
(500) Biz. 846-847. 
(501) Biz. 847, cursivering toegevoegd. 
(502) Tepea/Commissie, 28/77, Jur. 1978, 1391. 
(503) Beschikking 21 december 1976, Theal/Watts, PB L 39/19 van 10 februari 1977. 
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ging welke er toe strekt of ten gevolge heeft dat de gemeenschappelijke markt 
wordt gei'soleerd of gesplitst" (504). 
Betreffende de CBS -zaken dient verder nog te worden opgemerkt dat het er om te 
doen was of de gerechtigde op een merk in Lid-Staten van de Gemeenschap (het 
EMI concern) er zich kon tegen verzetten dat de gerechtigde op hetzelfde merk in 
de V.S. (het C.B.S.-concem) de van dat merk voorziene grammofoonplaten in 
die Lid-Staten zou invoeren. Het merk ,Columbia" was na een reeks gebeurte
nissen en transacties die terugggaan tot 1894 voor een deel van de wereld (o.m. 
Europa) in handen van EMI geraakt en voor een ander deel (o.m. de V.S.) in dat 
van CBS. Het betrof derhalve twee identieke merken met dezelfde oorsprong 
maar toebehorend aan twee totaal verschillende ondememingen. Hier moge 
terloops worden opgemerkt dat de uitoefening van een merkenrecht om de invoer 
van produkten uit een andere Lid-Staat te belemmeren die een identiek merk van 
dezelfde oorsprong dragen door het Hof in strijd werd bevonden met artikel30, 
zodat in dergelijk geval niet meer diende te worden nagegaan of er daadwerkelijk 
sprake was van een afspraak (of de verderzetting van zijn e:trfecten)(505). 

AFDELING 11 

LICENTIEOVEREENKOMSTEN 

224. Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de titularis van een 
industrieel eigendomsrecht aan een ander (de licentienemer) het al dan niet 
exclusieve recht verleent om voor een bepaalde tijd en op een bepaald territorium 
bepaalde handelingen te verrichten (bijvoorbeeld produktie of distributie) die 
normaal enkel aan de titularis zelf toekomen. Ook op het gebied van know how en 
auteursrechten worden vaak licentiecontracten gesloten. Vooral octrooilicenties 
en auteursrechtlicenties zijn mededingingsrechtelijk relevant. Merk- en know 
how-licenties kwamen veel minder ter sprake. Know how-licenties komen 
meestal voor in samenhang met een octrooilicentie. 

§ 1 Octrooi-, know how- en kwekersrechtlicenties 

A. ALGEMEEN 

225. Tijdens de onderzochte periode is het ondanks het (zij het maar voor 
bepaalde clausules geldende) fiat van de Commissie in haar Bekendmaking van 
1962 inzake Octrooilicentieovereenkomsten(506) duidelijk geworden dat oc
trooilicentieovereenkomsten gemakkelijk in strijd kunnen komen m.et artikel85, 
lid 1, en bijgevolg dienen aangemeld te worden om eventueel van een ontheffing 
te kunnen genieten. De kritischer geworden houding van de Commissie blijkt niet 

(504) Jur. 1976, 848, cursivering toegevoegd. 
(505) H.v.J., 3 juli 1974, Van Zuylen/Hag, 1972/73, Jur. 1974, 744. 
(506) PB 1962, 2922; zie ook Vo 17/62, artikel4, lid 2, 2" b. 
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enkel uit de vrij overvloedige formele en informele beschikkingspraktijk, maar 
tevens uit een antwerp van groepsvrijstelling voor octrooilicentieovereenkom
sten(507). Dit initiatief is ingegeven door het grote aantal dossiers dat de Com
missie terzake te verwerken krijgt: meer dan 60% van de bij de Commissie 
aanhangige aanmeldingen of verzoeken hebben betrekking op licentiecon
tracten (508). Voor de uitvaardiging van een definitieve tekst van een verordening 
(op basis van Vo 19/65 van de Raad) wachtte de Commissie begin 1982 nog 
steeds op een uitspraak van het Hof in de zaak:Kwekersrecht-Zaaimai's (zie hoger 
nr. 40), die sinds 1978 bij het Hof aanhangig is ( 509). In deze zaak werd beroep 
ingesteld bij het Hof tegen de beschikking van de Commissie waarin werd 
geoordeeld dat de exclusiviteit en territoriale afbakening binnen de Gemeenschap 
alsmede de daaraan verbonden exportverboden vallen onder artikel 85 van het 
Verdrag. De uitspraak van het Hof van Justitie wordt in de loop van 1982 
verwacht(510). 

B. VERBODEN CLAUSULES 

226. Clausules in octrooilicentieovereenkomsten die door de Commissie tijdens 
de onderzochte periode in strijd werden bevonden met artikel 85, lid 1, en die 
normaal niet voor ontheffing ex artikel 85, lid 3, in aanmerking komen zijn 
uiteraard exportverboden zoals blijkt uit de beschikkingen Kabelmetal-Lu
chaire (511) en AOIP-Beyrard (512) en uit informele interventies in de zaak 
AGA-Steel Radiators Ltd (513) en Peugeot-Zimmern (514). Uit de commentaar 
van de Commissie bij de AOIP-Beyrard-beschikking(515) en bij de Peugeot
Zimmern-zaak(516) vemeemt men dat een dergelijk exportverbod toch eventueel 

(507) PB C 58/12 van 3 maart 1979. 
(508) Zie bijvoorbeeld Negende Mededingingsverslag, 21 en Elfde Mededingingsverslag, 59. 

(509) Tiende Mededingingsverslag, 20. 
(510) Tijdens het nazien van de drukproeven hebben de auteurs van dit overzicht kennis kunnen 
nemen van het arrest Nungesser en Eisele/Commissie van 8 juni 1982. Hoewel in een volgend 
overzicht hierop uitvoerig zal worden ingegaan kunnen toch enkele vaststellingen die het Hof heeft 
gemaakt worden samengevat. Rekening houdend met de eigen aard van de betrokken produkten
hybridische zaaimals die jarenlange onderzoekingen en proeven heeft gevergd- besluit het Hof datin 
casu de verlening van een open exclusieve licentie, dat wil zeggen een licentie die niet doelt op de 
situatie van derden, zoals parallel importeurs en licentiehouders voor andere gebieden, maar wel op de 
contractuele betrekking tussen de houder van het recht en de licentiehouder, op zichzelf niet 

· onverenigba!lf is met artikel85, lid 1, van het Verdrag. Anderzijds wijst hetHof erop dat waar het zaad 
betreft dat bestemd is om door een groot aantallandbouwers te worden gebruikt voor de produktie van 
mals, een voor de voeding van de mens en dier belangrijk produkt, een absolute gebiedsbescherming 
duidelijk verder gaat dan voor de verbetering van de produktie of verde ling of voor de bevordering van 
de technische vooruitgang onmisbaar is. Derhalve bevestigde het Hof de weigering van de Commissie 
om een ontheffing ex artikel 85, lid 3, van het Verdrag te verlenen. 
(511) Beschikking 18 juli 1975, PB L 222/34 van 28 augustus 1975. 

(512) Beschikking 2 december 1975, PB L 6/8 van 13 januari 1976. 

(513) Zevende Mededingingsverslag, 117. 

(514) Zesde Mededingingsverslag, 96. 
(515) Vijfde Mededingingsverslag, 65. 

(516) Zesde Mededingingsverslag, 96. 
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van een ontheffing zou kunnen genieten (indien de voorwaarden van artikel85, 
lid 3, worden vervuld), indien zij bijvoorbeeld aileen een tijdelijke bescherming 
van de contractspartijen of van verschillende licentiehouders onderling met zich 
meebrengt en een dergelijke bescherming noodzakelijk is voor de vermindering 
van het investeringsrisico, dat de binnendringing op een nieuwe markt inhoudt. 
Exportverboden zijn meestal de aanvulling van een exclusief verkooprecht. Uit de 
Kwekersrecht-Zaaimais-beschikking van 21 september 1978(517) inzake een 
licentie voor plantenverdeling blijkt dat de Commissie een vrijstelling voor 
verkoopsexclusiviteit slechts overweegt onder zeer strikte voorwaarden met 
name indien zij noodzakelijk lijkt voor de bescherming van K.M.O.'s op het 
ogenblik waarop zij een nieuwe markt binnenkomen of de verkoop van een nieuw 
produkt bevorderen en wanneer nevenimport mogelijk blijft. In deZaaimais-zaak 
was absolute gebiedsbescherming verleend en werd ontheffing geweigerd ( 518). 
Verder kan nog een informele tussenkomst van de Commissie in dezelfde zin als 
in deMaiszaad-zaak worden vermeld: hetPlant Royalty Bureau, dat optreedt als 
hoofdlicentiehouder voor een twaalftal belangrijke zaaigraankwekers in het 
V .K., trachtte uitvoer door zaadkwekers (sublicentiehouders van het PRB) te 
beperken door zich te beroepen op uitvoerverboden in de overeenkomsten met de 
onderlicentiehouders en op het kwekersrecht ingevolge de Plant Varieties and 
Seeds'Act(519). De Commissie bekwam de opheffing van het exportverbod. In 
het antwerp van verordening (1979) wordt de groepsvrijstelling aan verkoopex
clusiviteitsclausules en de daarmede samenhangende exportverboden slechts 
toegekend onder (zeer) strikte voorwaarden, onder meer wat de omzet van de 
betrokkenen betreft, de beperking van de duur tot die van het octrooi, en de 
mogelijkheid van tussenhandel, wat de mogelijkheid van toepassing op licenties 
inzake kapitaalgoederen uitsluit. De Commissie is wellicht van oordeel dat de 
gevallen waarin de groepsvrijstelling van toepassing is parallelimport gewaar
borgd blijft dank zij de C entrafarm I Sterling Drug-jurisprudentie ( 520). De vraag 
blijft echter open of het geheel van deze jurisprudentie en de groepsvrijstelling 
(c. q. de huidige beschikkingspraktijk) een reele nevenimport kunnen garanderen, 
vooral in die gevallen waarin de tussenhandel als een selectief distributiesysteem 
is georganiseerd. 
Ook in de toekomst (zie artikel 3, cijfer 4, c, ontwerp 1979), blijft het beding 
verboden waarbij de licentienemer verplicht is royalties te blijven betalen nadat 
het octrooi is afgelopen(521). Hetzelfde geldt voor zg. ,no attack" (of niet-be
twistings-) clausules waarbij het de licentienemer verboden wordt de geldigheid 

(517) PB L 286/23 van 12 oktober 1978. 
(518) Zie hoger nr. 225. 
(519) Negende Mededingingsverslag, 80. 
(520) H.v.J., 31 oktober 1974, 15/74, fur. 1974, 1147. 
(521) Beschikking 2 december 1975, AOJP-Beyrard, PB L 6/8 van 12 januari 1976; en informele 
tussenkomst van de Commissie in de zaakPreflex/Lipski, Tiende Mededingingsverslag, 95-96, nadat 
een Belgisch scheidsrechterlijke college en de Rb. Brussel, 15 oktober 1975, J.T. 1976, p. 493 de 
licentienemer tot betaling van royalties had verplicht. 
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van het octrooi aan te vechten(522). Eveneens absoluut verboden is de clausule 
volgens dewelke een licentiehouder absolute gebiedsbescherming geniet nadat 
het octrooi in het beschermde gebied vervallen is (523) alsmede alle clausules die 
de vrijheid van prijsbepaling van de partijen beperken (artikel3, cijfer 7, ontwerp 
1979). Hetzelfde geldt voor het verbod aan de licentienemer opgelegd na beeindi
ging van de licentie-overeenkomst de krachtens een know how-licentie overge
dragen geheime kennis verder te gebruiken. Dit gebruik mag wel van de betaling 
van een vergoeding gedurende een redelijke tijd afhankelijk worden ge
steld(524). Evenmin komen in aanmerking voor een vrijstelling de clausules 
waar bij de inschrijving van ieder nieuw verbeteringsoctrooi de duur van de 
octrooilicentie wordt verlengd(525) of meer algemeen de afspraak dat de duur 
van de licentieovereenkomst de looptijd van het jongste octrooi dat ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst bestaat overschrijdt(526). Hetzelfde kan worden 
gezegd van een clausule waarbij de licentienemer wordt verplicht de licentiegever 
de eigendom van octrooien over te dragen of een exclusieve licentie te verlenen 
betreffende verbeteringen welke uitsluitend door hem zijn ontwikkeld(527). 
Tenslotte blijkt uit een tussenkomst van de Commissie inzake een clausule in een 
door de Franse Staat aan de vennootschap Suralmo toegekende licentie dat 
beperkingen van een licentie tot bepaalde toepassingsgebieden (in casu door het 
verlenen van onderlicenties voor toepassingen van de uitvinding voor militair 
gebruik afhankelijk te maken van een toestemming van de licentiegever) even
eens verboden zijn ( 528). Een verbod sublicenties te verlenen is daarentegen niet 
per se strijdig met arfikel 85, lid n529). 

C. TOEGELATEN CLAUSULES 

227. Bepaalde clausules in licentieovereenkomsien werden alhoewel in strijd 
met artikel85, lid 1, krachtens artikel85, lid 3, toegelaten. Ditwas hetgeval voor 
exclusiviteit van fabricage voor de licentieduur, d. w .z. dat de licentiegever voor 
het territorium van de licentienemer geen licenties aan anderen mag verlenen 
en/ of zelf het octrooi in dat gebied niet mag exploiteren (530). In de beschikking 
AOIP-Beyrard(531) werd ontheffing voor een dergelijke clausule" geweigerd 

(522) AOIP-Beyrard-beschikking; beschikking 10 janauri 1979, Vaessen/Moris, PB L 19/32 van 26 
januari 1979; zaak Peugeot-Zimmern, Zesde Mededingingsverslag, 96: inzake een avereenkamst 
waarbij andememingen uit een land met staatshandel partij zijn; zaak:Ateliers de Construction de 
Compiegne-Fabry, Negende Mededingingsverslag, 75. 
(523) Zaak Fondrasol/Techniques Louis Menard, Negende Mededingingsverslag, 77. 

(524) Tiende Mededingingsverslag, 98, zaak Cartoux/Terrapin ; artikel3, cijfer 10, on twerp (1979). 

(525) AOIP-Beyrard-beschikking. 
( 526) Artike1 3, cijfer 2 antwerp (1979). 
(527) In de lijn van een vroegere beschikkingRaymondl Nygoya uit 1972, de infarmele tussenkamst 
van de Cammissie in de zaak Nodet-Gougis/Lamazou, Tiende Mededingingsverslag, 96; za aak 
artikel 3, cijfer 12 antwerp (1979). 
(528) Negende Mededingingsverslag, 78. 
(529) Zie vroegere beschikkingspraktijk, VAN GERVEN, W., Leerboek, 471. 

(530) Beschikking 18 juli 1975, Kabelmetal-Luchaire, PB L 222/34 van 22 augustus 1975. 
(531) PB L 6/8 van 13 januari 1976. 
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omdat andere elementen van de licentieovereenkomst niet voldeden aan artikel 
85, lid 3. In dezelfde beschikking stelt de Commissie dat vrijstelling kan worden 
verleend wanneer de exclusiviteit voor de licentiehouder een aansporing vormt 
om binnen te dringen in de territoriale markt of de produktmarkt die door de 
licentiegever nog niet is geexploiteerd. Inrniddels lijkt de Commissie te vinden 
dat een exclusieve fabricagelicentie in het algemeen dit effect heeft, want artik:el 
1, cijfer 1, antwerp (1979) geeft een generieke ontheffing voor dergelijke ex
clusiviteit. Toch heeft de Commissie in de zaakPentacon, Dresden (532) aange
drongen op het vervangen van een exclusieve licentie door een eenvoudige 
licentie. Wel dient opgemerkt dat bij deze overeenkomst (Pentacon) meer dan 
twee ondemerningen betrokken waren (de groepsvrijstelling wordtmaar gepland 
voor overeenkomsten waarbij slechts twee ondememingen partij zijn). De 
houding van de Commissie ten aanzien van de overeenkomst AGA-Steel Ra
diators Ltd (533) enPeugeot-Zimmern (534) dat een exclusieve fabricagelicentie 
maar van een vrijstelling kan genieten zo blijkt dat het grondgebied waarvoor de 
licentie toegekend is niet te uitgebreid is, wordt in het antwerp groepsvrijstelling 
verlaten: de exclusiviteit inzake fabricagelicentie wordt er onvoorwaardelijk 
vrijgesteld. 
Kan worden toegelaten de clausule waarbij de licentiehouder er zich toe verbindt 
zich buiten het geconcedeerde gebied van exploitatie te onthouden (zie ook artikel 
1, cijfer 1, antwerp 1979). Hetzelfde geldt voor bepaalde exclusiefbevoorra
dingsbedingen. In de beschikking Vaessen-Morris van 10 januari 1979(535) 
(i.v.m. een fabricageprocede voor vleesworst) heeft de Commissie zich in het 
bijzonder verzet tegen de bepaling die de licentienemer verplicht zich uitsluitend 
bij de licentiegever te bevoorraden aan darmen die niet onder het octrooi vallen. 
Deze bepaling vormt een onrechtmatige uitbreiding van het door het octrooi 
verschafte monopolie met contractuele rniddelen. Uit deze beschikking volgt 
evenwel (zie ook artikel1, cijfer 1 (5), antwerp 1979) dat vrijstelling wei kan 
verleend worden zo dergelijke verplichting onrnisbaar is voor een technisch 
correcte exploitatie van de uitvinding. In een informele tussenkomst in de zaak 
Bramley-Gilbert (mobiel schrikdraad voor vee) (536) merkte de Comrnissie an
derzijds op dat het weliswaar niet in strijd is met artikel 85, lid 1, wanneer een 
licentiegever een toeleverancier in het kader van een octrooi-licentie verplicht, 
aileen aan hem de op grond van het octrooi van de licentiegever vervaardigde 
produkten te leveren(537), maar dat zulk een exclusieve leveringsverbintenis 
concurrentiebeperkend kan zijn wanneer de licentienemer een inventieve bijdrage 

(532) Achtste Mededingingsverslag, 96-97; zie eveneens de regeling geciteerd in ,Schijfremrnen 
van het koppelingstype", Achtste Mededingingsverslag, 98. 
(533) Zevende Mededingingsverslag, 118. 
(534) Zesde Mededingingsverslag, 97. 
(535) PB L 19/32 van 26 januari 1979. 
(536) Tiende Mededingingsverslag, 97. 
(537) Zie ook de Bekendmaking van de Commissie 18 december 1978 betreffende toe1everingscon
tracten, PB C 1 van 3 januari 1979. 
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heeft geleverd tot de ontwikkeling van het octrooi op grond waarvan hem de 
hoedanigheid van mede-uitvinder kan worden toegekend. 

228. Tenslotte werden niet in strijd met artikel 85, lid 1, bevonden(538) de 
meestbegunstigingsclausules, waarbij de licentiegever de verplichting opneemt 
eerdere licentienemers te laten profiteren van gunstiger voorwaarden toegekend 
aan latere licentienemers ( cfr. artikel2, cijfer 9, ontwerp 1979) en de verplichting 
voor de licentienemer om geheimhouding te bewaren over de door de licentiege
ver overgedragen know how (cfr. artikel 2, cijfer 5, ontwerp 1979). 

§ 2 Octrooigemeenschappen 

229. Octrooigemeenschappen of ,patent pools" blijven buiten de ontworpen 
groepsvrijstelling (artikel 5, ontwerp 1979). In het Elfde Mededingingsver
slag(539) vermeldt de Commissie twee zaken die haar de gelegenheid hebben 
gegeven op informele wijze haar standpunt inzake de verenigbaarheid van oc
trooigemeenschappen met artikel 85 te verduidelijken: de zaken Concast!Man
nesman en IGR Stereo televisie. Hieruit kan echter nog niet een duidelijk stand
punt worden afgeleid. In beide zaken waren de betrokkenen al gauw bereid 
gevonden eventueel mededingingsbeperkende praktijken stop te zetten. Wellijkt 
de Commissie op haar hoede te zijn voor octrooigemeenschappen die de con
currentie op het vlak van de technische innovatie uitschakelen of die een groot 
pakket technische know how in handen van een groep samenwerkende onderne
mingen brengen ( octrooigemeenschappen als verschijningsvorm van een oligo
polie). 

§ 3 Merklicenties 

230. In de enige formele beschikking inzake merklicenties(540) heeft de Com
missie de beoordeling die ze ten aanzien van exclusieve verkooplicenties heeft 
gegeven(541) uitgebreid tot exclusieve merklicenties. Een ontheffing werd ver
leend ondanks volgende clausules: een concurrentieverbod (licentiehouders mo
gen zich niet in concurrerende produkten interesseren), een geheimhoudings
plicht, een exportverbod naar derde landen ( terwijl wederimport binnen de 
Gemeenschap onder meer om fiscale redenen weinig waarschijnlijk is) en kwali
teitscontrole. De Commissie wijst er op dat deze clausules in onderhavig geval 
dezelfde voordelen opleveren als die welke zijn toegelaten in Vo 67/67 (zie hoger 
nr. 136). De licentieovereenkomst was, v66r dat de ontheffing werd verleend, 
gewijzigd: een verbod van export naar andere Lid-Staten werd geschrapt. 

231. Ingevolge een informele tussenkomst in een zaak aangaande licenties voor 
het Duitse kwaliteitsmerk Poroton voor isolatiebaksteneri heeft de Commissie 

(538) Beschikking 18 juli 1975, Kabelmetal-Luchaire, PB L 222/34 van 28 augustus 1975. 
(539) Biz. 72-73. 

(540) Beschikking 23 december 1977, Campari, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
(541) Zie Kabelmetal-Luchaire-beschikking, PB L 222/34 van 29 augustus 1975. 
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Iaten weten(542) dat ze er in het algemeen voor zorgt dat ondememingen uit alle 
Lid-Staten op redelijke voorwaarden lid van Iabelgemeenschappen kunnen wor
den, wanneer dit lidmaatschap een voorwaarde is voor het economisch succes van 
de uitoefening van een commerciele activiteit op de betrokken markt. 

232. Tenslotte heeft de Commissie in de informele zaak Tyler-Linde (543) de 
kans gehad uitspraak te doen over de tijdsduur van een concurrentieverbod in een 
exclusieve merklicentie overeenkomst gesloten bij de overdracht van een onder
neming (zie verder nr. 244). 

§ 4 Auteursrechtlicenties 

233. Bepalingen in auteursrechtlicenties hebben vaak tot doel of tot gevolg dat de 
uitvoer tussen Lid-Staten direct of indirect beperkt wordt. In het Zesde Mededin
gingsverslag(544) rapporteert de Commissie over twee zaken (BBC en The Old 
Man and the Sea) die moeten illustreren dat ze op het punt van licenties over 
auteursrechten voomemens is dezelfde beginselen toe te passen als bij octrooili
centies. De BBC had getracht op verzoek van de Nederlandse licentiehouder de 
export vanuit Engeland naar Nederland van produkten (speelgoed en drukwerk) 
die in verband stonden met een TV -reeks te belemmeren. In de andere zaak had de 
licentiehouder van de auteursrechten op Hemingway's meesterwerk aan Penguin 
Books het recht verleend een paperback-uitgave te publiceren in een gebied dat 
alle Lid-Staten omvatte met uitzondering van Ierland en het V .K. De Commissie 
bekwam in beide zaken een vrijwillige stopzetting van deze mededingingsbeper
kende gedragingen. In het Negende Mededingingsverslag(545) wordt de infor
mele zaakErnest Bell Ltd geciteerd waarin de Commissie een Engelse uitgever 
een vermelding in zijn catalogus deed schrappen waarin een bepaald boek werd 
aangeduid als niet voor export naar de BRD bestemd. In 1978 trof de Commissie 
de RAIIUNITEL-beschikking(546) waarin ze een Duitse filmproduktie
maatschappij verplichtte inlichtingen te verschaffen met betrekking tot een ex
clusiviteitsovereenkomst die artiesten van de Scala te Milaan aan deze ondeme
ming bond. UNITEL had zich op basis van die overeenkomst verzet tegen een 
uitzending in mondovisie van eenjubileumvoorstelling van Don Carlos, omdat de 
vier hoofdvertolkers ziph in genoemde overeenkomst verbonden hadden niet 
zonder vergunning van UNITEL aan dergelijke voorstellingen deel te nemen. 

234. Nog in verband met exclusiviteitsrechten bij TV-uitzendingen verzette de 
Commissie zich in 1979 (547) tegen de overeenkomst tussen de Engelse voetbal-

(542) Tiende Mededingingsverslag, 99. 
(543) Elfde Mededingingsverslag, 75. 
(544) Biz. 97. 
(545) Biz. 79. 

(546) Beschikking 26 mei 1978, PB L 157/39 van 15 juni 1978. 
(547) Negende Mededingingsverslag, 79. 
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bond en de ,London Weekend Television" waarbij laatstgenoemde, met uit
sluiting van met name de BBC, het exclusieve recht zou verkregen hebben voor 
opname en uitzending van Engelse bondsvoetbalwedstrijden. 

235. Contractuele exportverboden kunnen niet worden gerechtvaardigd met een 
beroep op de bescherming van het auteursrecht. Zij kunnen evenmin worden 
gerechtvaardigd door het feit dat het bedrag van de auteursrechten inhet land van 
export afwijkt van het bedrag dat wordt gei:nd in hetland van bestemming (548). 
Dit standpunt is door de Commissie verdedigd naar aanleiding van een exportver
bod in een licentiecontract welke de Stemra, een vennootschap van auteursrech
ten in Nederland, had gesloten met de Nederlandse ondememing Viditone (549). 

AFDELING 12 

EXPORTVERBODEN 

236. Contractuele clausules waarbij een der partijen of beide partijen er zich toe 
verbinden geen produkten naar andere Lid-Staten uit te voeren of maatregelen te 
treffen om te verhinderen dat er neveninvoer plaatsvindt zodat de gemeenschap
pelijke markt wordt gecompartimenteerd leveren een emstige inbreuk op artikel 
85 op. Na een jarenlange beschikkingspraktijk van de Commissie- onder meer 
Transocean_Marine Pq,int A~sociaticm (550): v~rlenging ontheffing onder voor
waarde dat een exportclausule wordt geschrapt;Arthu~ Bell and Sons Ltd (551) en 
Wm-Teachers and Sons Ltd : geen ontheffing we gens exportverbod; de hieronder 
besproken beschikkingen en verder de reeds behandelde paragrafen over alleen
verkoopovereenkomsten, selectieve distributie, verkoopsvoorwaarden en licen
tieovereenkomsten - mag men stellen dat er op exportverbodclausules een per 
se verbod rust. De ernst van de inbreuk op artikel 85 die het stipuleren van 
dergelijke clausules of het treffen van maatregelen (zoals de ongerechtvaardigde 
aanwending van industriele eigendomsrechten cfr. artikel 3b, cijfer 1, Vo 67/67) 
of onderlinge afgestemde feitelijke gedragingen met hetzelfde effect uitmaken, 
heeft de Commissie er toe gebracht de inbreukplegers steeds zwaardere geld
boeten op te leggen. Ook in de door ons onderzochte periode heeft het Hof van 
Justitie exportverboden veroordeeld: arresten Van Vliet Kwastenfabriek/Dalle 
Crode (552) (in toepassing van Vo 67/67 artikel3b), Miller/Commissie (553) en 
vooralBMW (Belgium)!Commissie (554). Reeds hetMiller!Commissie-arrestlaat 

(548) H.v.J., 20 januari 1981, 55-57/80, Membran enK-Tellnternational!GEMA, Jur. 1981, 147, 
i.v.m. artikelen 30-36 E.E.G.-Verdrag. 
(549) Elfde Mededingingsverslag, 77-78. 
(550) Beschikking 21 december 1973, PB L 19/18 van 23 januari 1974. 
(551) Beschikking 28 juli 1978, PB L 235/15 van 26 augustus 1978. 
(552) H.v.J., 1 oktober 1975, 25/75, fur. 1975, 1111. 
(553) H.v.J., 1 februari 1978, 19/77, fur. 1978, 153. 
(554) H.v.J., 12 juli 1979, 32178 en 36-82178, fur. 1979, 2435. 
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er geen enk:ele twijfel over bestaan dat het Hof, zoals de Commissie, ervan 
overtuigd is , ,dat exportverbodsclausules een concurrentiebeperking vormen die 
reeds naar haar aard het handelsverkeer tussen de Lid-Staten in gevaar brengt'' 
en ,dat derhalve de Commissie aan de vastgestelde inbreuken een zekere ernst 
kan toekennen'' (555). VithetBMW/Commissie-arrest blijktverderdathetHof er 
geen bezwaar tegen heeft dat zelfs kleine concessiehouders die er door hun 
concessiegever toe overhaald worden een exportverbodbeding te onderschrijven 
door de Commissie worden beboet. Ondanks de duidelijke en door het Hof 
goedgekeurde houding van de Commissie en de uitdeling van relatief zware 
boeten diende de Commissie in recente jaren nog verschillende beschikkingen te 
treffen inzake exportverboden, in het bijzonder in de beschikkingen Pio
neer (556) en Johnson & Johnson (557), Moet et Chandan (London) Ltd (558), 
Kawasaki(559) en Hasselblad(560). Ook in de beschikking Hennessy Hen
kel! (561) was sprake van een sarnenspel van exclusieve aank:ooprechten en 
mededingingsverboden die tot absolute gebiedsbescherming en belemmering van 
nevenimport leidden. De drie laatstgenoemde beschikkingen werden elders reeds 
vermeld. Hiema zullen nog de beschikkingen Pioneer-, Johnson & Johnson, 
Kawasaki en Hasselblad worden besproken. Verder kan nog in herinnering 
worden gebracht dat een informele tussenkomst van de Commissie in 1981 (562) 
leidde tot de schrapping van een exportverbod in een auteursrechtlicentie. 

237. In de Pioneer-beschikking legde de Commissie boeten op aan Pioneer 
Electronic Europe Antwerpen, de Europese dochter van de Japanse hi-fi-mul
tinational alsmede aan diens alleenverkopers in Frankrijk, het Verenigd Konink
rijk en Duitsland. Op verzoek van de Franse alleenimporteur hadden deze onder
nemingen deelgenomen aan onderling afgestemde feitelijke gedragingen waar
door de nevenimport in Frankrijk van Pioneer hi-fi-materiaal uit Duitsland en h~t 
V.K., waar de prijzen veellager waren, werd belemmerd. Na een door Pioneer 
Antwerpen met zijn alleenverkopers belegde vergadering waarop de problemen 
van de alleenimport werden besproken, weigerde enerzijds de Duitse alleen
verkoper een belangrijk order van een Duitse handelaar uit te voeren indien hij 
niet de verzekering ontving dat de bestelde produkten niet zouden worden 
geexporteerd; anderzijds sloot de Britse alleenverkoper een regeling met zijn 
Franse collega en narn hij maatregelen jegens zijn voomaarnste afnemers ten 
einde te verhinderen dat deze de Pioneer-produkten uit het V .K. zouden uitvoeren 
naar andere Lid-Staten. 

(555) fur. 1978, 153, cursivering toegevoegd. 
(556) Beschikking 14 december 1979,PB L60/21 van 5 maart 1980; beroep bij hetHofingeste1d op 
24 maart 1980, PB C 114/8. 
(557) Beschikking 25 november 1980, PB L 377/16 van 31 december 1980. 
(558) Beschikking 27 november 1981, PB L 94/7 van 8 apri11982. 
(559) Beschikking 12 december 1978, PB L 16/9 van 23 januari 1979. 
(560) Beschikking 2 december 1981, PB L 161/18 van 12 juni 1982. 
(561) Beschikking 11 december 1980, PB L 383/11 van 31 december 1980. 
(562) Elfde Mededingingsverslag, 77, zaak Stemra, zie hoger nr. 235. 

517 



238. In de Johnson & Johnson-beschikking werden de gelijknamige belangrijke 
Amerikaanse moeder-producent van farmaceutische produkten alsmede drie van 
haar dochters beboet omdat zij hun Eng else en Duitse verkopers hadden verboden 
,Gravindex" zwangerschapstesten te exporteren en de export uit het V.K. naar 
Duitsland bleven verbieden nadat zij formeel het exportverbod hadden ingetrok
ken. De exportbeperkingen waren volgens de Commissie ongetwijfeld bedoeld 
om het boger prijsniveau in andere Lid-Staten, inzonderheid in Duitsland waar de 
prijs 3 a 4 maal boger was dan in V .K., te beschermen tegen de concurrentie van 
de Britse wederverkopers. 

239. In de Kawasaki-zaak had Kawasaki Motors U.K., in de contracten met zijn 
Engelse dealers een exportverbod opgelegd. Het werd deze dealers verboden 
zelfs aan erkende Kawasaki-dealers in andere Lid-Staten te leveren ( een verbod 
aanniet erkende dealers, zelfs deze in andere Lid-Staten, te leveren kan toelaat
baar zijn in het kader van een selectief distributiesysteem, zie boger ill. 162) zodat 
er aanzienlijke prijsverschillen tussen de E.E.G.-landen voor Kawasaki-motoren 
konden blijven bestaan. Kawasaki Motors U.K. en de Duitse dochteruit hetzelfde 
multinationale concern werden beboet (de Duitse ondernerning was wel geen 
partij bij de bewuste overeenkomsten maar had zeer actief meegewerkt aan de 
uitvoering van het exportverbod). 

240. In deHasselblad-zaak tenslotte hadden de Zweedse fabrikant van fotoarti
kelen en een aantal van zijn alleenverkopers in Lid-Staten maatregelen genomen 
om de nationale markten af te schermen door een systeem van wederzijdse 
controle op fabricagenummers alsmede een systeem van uitwisseling van lijsten 
met pri jzen en condities ten einde de herkomst op te sporen van export die aan hun 
controle was ontsnapt. Ook bier werden boeten opgelegd. Te noteren valt nog dat 
Hasselblad GB bovendien discrirninatie toepaste bij de garantie en klantenservice 
jegens parallel ge"importeerde goederen (eveneens verboden zie boger ill. 183). 

AFDELING 13 

NIET-MEDEDINGINGSBEDING BIJ OVERDRACHT VAN HANDELSZAAK 

241. De overdracht van een handelszaak gaat normaal gepaard met de verplich
ting van de overdrager om zich, althans gedurende zekere tijd, van elke mededin
ging ten aanzien van de overnemer te onthouden,. Een dergelijke verplichting 
behoort tot de essentie van de overdracht. lmmers het concurreren met iemand 
aan wie men onder meer zijn clienteel ( een immaterieel bestanddeel van de 
handelszaak) heeft overgelaten, betekent dat men de waarde van die clienteel 
opzettelijk verrnindert nadat een bepaalde prijs voor de overname werd betaald 
mede in functie van de clienteel. In Belgie kan de niet-mededingingsverplichting 
bij overdracht van handelszaak worden afgeleid uit artikel 1626 B.W.: de 
vrijwaringsplicht van de verkoper voor uitwinning door eigen daad. 
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242. Ook de Commissie aanvaardt in het kader van artikel85 concurrentiebedin
gen die noodzakelijk zijn om de overdracht van het gehele vermogen aan de 
verkrijger te waarborgen. Een dergelijke noodzaak wordt door de Commissie 
echter enkel aanwezig geacht wanneer de overgedragen activa in hoofdzaak uit 
clienteel of uit know how bestaan, in dat geval bevindt de overdrager zich in een 
geprivilegieerde concurrentiepositie. 
In de beschikking Reuter/BASF (563) waarin deze beginselen zijn vastgelegd 
werd evenwel een inbreuk op artikel85 vastgesteld omdat het concurrentiebeding 
(ter bescherming van de overgedragen know how), zich zowel in de tijd ( acht jaar) 
als wat de activiteit betrof (absoluut verbod om op het contractsgebied iets te 
ondememen met inbegrip van research en ontwikkeling) verder uitstrekte dan 
noodzakelijk. 

243. In haar Elfde Mededingingsverslag(564) vermeldt de Commissie twee 
informele tussenkomsten waarin zij uitspraak heeft gedaan over de territoriale 
grenzen, respectievelijk de tijdsduur van een concurrentiebeding bij overdracht 
van een ondememing. In de eerste zaak (Sedame /Precilec) bekwarn de Commis
sie dat partijen het overeengekomen concurrentiebeding aldus zouden inter
preteren dat het de overdrager niet verbood, in Frankrijk (het grondgebied waarop 
de clausule formeel betrekking had) de onder de overgedragen activiteiten val
lende produkten en concurrerende produkten te vervaardigen, mits zij recht
streeks voor export bestemd zouden zijn. Immers, door de beperkte middelen 
waarover de overdrager beschikte was het anders te duchten dat het concurrentie
beding er zou op neerkomen dat hem ieder concurrentieinitiatief zou worden 
verboden zelfs in gebieden waar hij v66r de overdracht niet actief was. 

244. In haar tussenkomst in de zaak Tyler/Linde, bekwam de Commissie dat 
partijen bij een exclusieve merklicentieovereenkomst, gesloten in het kader van 
de overdracht van een ondememing, een concurrentieverbod dat neerkwam op 
een concurrentiebeding waarover in deze afdeling sprake, in de tijd beperkte. De 
Commissie vond dat in casu een termijn van tien jaar meer was dan noodzakelijk 
om de ovememer tegenover de overdrager te beschermen. 

AFDELING 14 

CRISISKARTELS 

245. Uit de vorige peri ode ( 565) weet men dat de Commissie niet snel geneigd is 
de onmisbaarheid (in de zin van artikel 85, lid 3) van quotaregelingen voor het 
wegwerken van overcapaciteit tussen fabrikanten te accepteren. Nu is tengevolge 

(563) Beschikking 26 ju1i 1976, PB L 254/40 van 17 september 1976. 
(564) Biz. 75. 
(565) Zie de beschikking van de Commissie en het arrest van 17 oktober 1972 inzake cementkartels, 
NEELS, T.P.R., 1974, 717. 
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van de economische crisis de reeds bestaande overcapaciteit in de Europese 
industrie van synthetische vezels nog toegenomen. Reeds in 1972 hadden de 
voornaamste fabrikanten van polyester-vezel een overeenk:omst aangemeld die 
moest bijdragen tot de coordinatie van investeringen en de rationalisatie van de 
produktie ten einde overcapaciteiten in die sector weg te werken of te voorkomen. 
De aanmelding werd evenwel ingetrokken(566). In 1978 werd een nieuwe 
overeenk:omst aangemeld door 11 ondernemingen van synthetische vezels. De 
overeenk:omst voorziet een vermindering van produktiecapaciteit en een quota
stelsel voor de produktie en leveringen van textiel- en tapijtgarens in polyame en 
polyester en polyester en acrylvezels. De Commissie besloot op 8 november 1978 
deze overeenk:omst niet in haar aangemelde vorm goed te keuren. Met name het 
quotastelsel kwam niet voor ontheffing ex artikel 85, lid 3, in aanmerking (567). 
, ,Structuurcrisiskartels'' die voorzien in de deelneming van het grootste gedeelte 
van de ondernemingen in de betrokken sector, de inachtneming van een strenge 
discipline voor alle economische activiteiten van hun leden, alsmede een be
scherming tegen de concurrentie van buiten ten einde het uiteenvallen van het 
kartel v66r het aflopen van de looptijd te verhinderen, zijn niet verenigbaar met de 
voorwaarden voor vrijstelling van artikel85, lid 3, en met name niet met de vierde 
voorwaarde (de mededinging voor een wezenlijk deel van de betrokken produk
ten mag niet worden uitgeschakeld) (568). De Commissie maakte echter, gezien 
de grote industriepolitieke belangen die daarbij op het spel stonden, gebruik van 
de mogelijkheid de partijen de gelegenheid te geven de overeenkomst dermate te 
wijzigen dat zewel -voor (mtheffing inaanmerking zou komen(5o9rTegen het 
einde van 1981 hebben de partijen bij de overeenk:omst een nieuwe wijziging 
aangemeld waarover de Commissie nog uitspraak moet do en (570). Uit de Mede
dingingsverslagen blijkt dat de Commissie probeert tot een oplossing te komen 
van de deels conflicterende imperatieven van industrie- en mededingingspolitiek. 

246. Imiddels is er ook een formele beschikking, namelijk die inzake Gegoten 
glas (571), waarin een als ,crisiskartel" verdedigde overeenkomst tussen de 
Italiaanse producenten van gegoten glas werd veroordeeld. De (overigens niet 
aangemelde) overeenkomst stelde een kwantitieve verdeling van de verkopen van 
gegoten glas (produktie-quota) op de Italiaanse markt voor. De ondernemingen 
hadden in het tussen hen gesloten protocol verwezen naar de crisissituatie in de 
betrokken sector, teneinde het aangaan van hun overeenk:omsten te rechtvaar
digen. De Commissie was evenwel van oordeel dat dit niet kon leiden tot 
toepassing van artikel 85, lid 3, aangezien immers , ,geen enk:ele verwijzing naar 

(566) Tweede Mededingingsverslag, 47. 
(567) Achtste Mededingingsverslag, 55; zie eveneens Hoofdstuk N, Afdeling 7. 
(568) Elfde Mededingingsverslag, 4 7. 
(569) Over het beleid van de Commissie, zie SHARPE, T., ,The Commission's proposals on Crisis 
Cartels", C.M.L. Rev., 1980, 75. 
(570) Elfde Mededingingsverslag, 47. 
(571) Beschikking 17 december 1980, PB L 383/19 van 31 december 1980. 
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zo'n situatie is te vinden in deze bepaling". Anderzijds werd geen enkele 
beslissing genomen tot effectieve beperking van de produktiecapaciteit van de 
deelnemende ondememingen (die zou tegemoetkomen aan de structurele crisis
situatie) en werd slechts unilateraal een kwantitatieve verdeling van de verkopen 
van gegoten glas op de Italiaanse markt vastgesteld, , ,uitsluitend ten gunste van 
de producenten, zonder een enkel voordeel voor de gebruikers''. De Commissie 
besloot dan ook dat het ,,niet mogelijk was niet-onmisbare mededingingsbeper
kingen onder de noemer crisiskartel te brengen en te aanvaarden". 

247. Tenslotte kan inzake de beoordeling van crisiskartels door de Commissie 
nog worden gewezen op de in het Metro/SABA-arrest(572) van het Hof van 
Justitie aanvaarde mogelijkheid bij de toepassing van artikel85, lid 3, rekening te 
houden met ,doelstellingen van andere aard". 

HOOFDSTUKV 

ARTIKEL 86: MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE 

INLEIDING 

248. Artikel86 verbiedt dat een of meer ondemerningen rnisbruik maken van een 
machtspositie,op de gemeenschappelijke markt voor zover de handel tussen Lid
Staten daardoor ongunstig wordt be1nvloed(573). 

De begrippenonderneming enbei"nvloeding van de handel tussenLid-Staten, die 
ook in artikel 85 voorkomen, werden in Hoofdstuk II besproken. Het begrip 
machtspositie en het misbruikbegrip komen in dit hoofdstuk respectievelijk in een 
eerste en een tweede afdeling ter sprake. Het verbod van rnisbruik van economi
sche machtspositie heeft uiteindelijk, net als artikel 85, de bescherrning van de 
mededinging op het oog(574). 
De in het vorig overzicht onderzochte periode werd, wat artikel 86 betreft, vooral 
gekenmerkt door de toepassing die de Commissie en het Hof van dit artikel 
maakten op concentraties (de Continental Can-zaak). In de onderzochte periode 
zette de Commissie haar toezicht op concentraties vanuit artikel 86, zij het op 
informele wijze, verder. 

(572) H.v.J., 25 november 1917, Jur. 1977, 1917. 

(573) Over artikel86 in het algemeen, zie DE VROEDE, P., Handboek van het Belgisch Economisch 
Recht, Antwerpen, 2e druk, 345; BECKMAN, P., , ,Misbruik van machtsposities en concentratie in het 
communautaire recht'', in Europees recht en praktijk, Brussel, 1979, 157; J OUET, R., , ,Le controle 
des monopoles dans la CEE", J.T., 1976, 217; TEMPLE LANG, J., ,Monopolisation and definition of 
'abuse' of a dominant position under Article 86 EEC Treaty'', C.M.L.Rev., 1979, 345; FUNT, D., 
, ,Abuse of a collective dominant position'', Legal issues of European Integration, 1978, 21 ; KORAH, 
V., ,Concept of a dominant position within the meaning of Article 86", C.M.L. Rev., 1980, 395; 
BADEN FuLLER, C. W., ,Article 86 EEC: Economic analysis of the existence of a dominant posi
tion", E.L.Rev., 1979, 423. 
(574) Zie het bij NEELS, T.P.R., 1974, 747, besproken Continental Can-arrest. 
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249. Globaal kan men stellen dat artikel 86, waarvan de eerste toepassingsge
vallen uit vorige periode dateren(575), nog steeds minder actief wordt aange
wend dan artikel 85. Zowel het formeel beleid - tussen 1 januari 1974 en 
31 december 1981 zijn er slechts 8 beschikkingen op grond van artikel 86 
getroffen waarvan echter 3 in de tweede helft van 1981 - als het informeel 
beleid, zoals het uit de jaarlijkse verslagen over het mededingingsbeleid blijkt, 
blijven bescheiden. De formele beschikkingen zijn die van 19 december 1974 
(General Motors Cotttinental)(516); 17 december 1975 (United Brands)(511); 
9 juni 1976 (Hoffmann-LaRoche)(518); 19 april1977 (ABG)(579); 8 december 
1977 (Hugin!Liptons)(580); 7 oktober 1981 (!3andengroothandel Friescheburg 
BVINV Nederlandse Bandenlndustrie Michelin)(581); 29 oktober 1981 (Gesell
schaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) (GVL))(582); 4 december 
1981 (GEMA-Statuten)(583). Op een na (de GEMA-beschikking) zijn al deze 
beschikkingen veroordelingen. Dit is niet verwonderlijk. De Commissie dient 
niet, zoals ten aanzien van artikel 85, beschikkingen te treffen waarin ze na 
aanmelding door betrokkenen een negatieve verklaring of een vrijstelling levert. 
Een artikel 86 zaak is steeds het gevolg van een ambtshalve onderzoek (soms 
sectorieel, zoals in de sector van de collectieve waarneming van auteursrechten) 
of een klacht. 
Tegen de zeven veroordelingsbeschikkingen werd beroep ingesteld bij het Hof 
van Justitie. Men mag stellen dat het beleid van de Commissie in de arresten, die 
inmiddels reeds. uitgesproken werden, grotendeels wen:l goedgekeurd. Voorts 
bevatten sommige van deze arresten zeer belangrijke standpunten van het Hof 
inzake rechtsbescherrning van de ondernemingen. Hierop wordt in volgend 
hoofdstuk ingegaan. Tijdens de onderzochte periode werden ook nog een tweetal 
arresten gewezen na beroep tegen Commissiebeschikkingen uit vorige pe
riode ( 584). Hoger genoemde beschikkingen ex artikel 86 gaven aanleiding tot de 
arresten van 13 november 1975 (General Motors!Commissie)(585); 14 februari 
1978 (United Brands/Commissie)(586); 29 juni 1978 (BP!Commissie)(581); 
13 februari 1979, (Hoffmann-La Roche/Commissie)(588); 31 mei 1979, (Hu-

(575) De eerste beschikking was die van 2 juni 1971, GEMA, PB L 134/15 van 20 juni 1971. 
(576) PB L 29/14 van 3 februari 1975. 
(577) PB L 95/1 van 9 april 1976. 
(578) PB L 223/27 van 16 augustus 1976. 
(579) PB L 117/1 van 9 mei 1977. 
(580) PB L 22/23 van 27 januari 1978. 
(581) PB L 353/33 van 9 december 1981, verder als Michelin-beschikking aangeduid. 
(582) PB L 370/49 van 28 december 1981. 
(583) PB L 94/12 van 8 april 1982. 
(584) H.v.J., 6 maart 1974, CommercialSolvents/Commissie, 6 en 7-73,fur., 1974,223 enH.v.J., 
16 december 1975,Suiker Unie en anderen/Commissie, 40-48173,Jur. 1975, 1603. Laatstgenoemd 
arrest betrof een procedure zowel op grond van artikel 85 als 86. 
(585) Zaak 26-75, fur. 1975, 1367. 
(586) Zaak 27-76, fur. 1978, 207. 
(587) Zaak 77/77, fur. 1978, 1513. 
(588) Zaak 85-76, fur. 1979, 461. 
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gin/Commissie) (589). Over het beroep tegen de GVL enMichelin-beschikkingen 
is nog geen uitspraak gedaan. 

250. Benevens de in totaal zeven arresten gewezen na beroep tegen Commis
siebeschikkingen, noteerden we tussen 1 januari 1974 en 31 december 1981 nog 
7 arresten waarin artikel 86 tengevolge van een prejudiciele vraag ( doorgaans 
samen met artikel 85 en/of artikelen 30-36 of 37) ter sprake komt. Dit was het 
geval in de arresten van 27 maart 1974 (BRT/Sabam en Fonior) (590); 30 april 
1974 (Sacchi)(591); 15 juni 1976 (EM! Records/CBS United Kingdom)(592); 
9 juni 1977 (Van Ameyde/UC/)(593); 16 november 1977 (GB-INNO-BM/ 
ATAB)(594); 23 mei 1978 (Hoffmann-LaRoche/Centrafarm)(595); 25 oktober 
1979 (Greenwich Film Production/SACEM en Editions Labrador)(596). Ten
slotte kwam artikel 86 nog aan bod in het vooral met betrekking tot artikel 85 
belangrijke Metro/SABA-arrest(597). Op 18 oktober 1979 in de zaak GEMA/ 
Commissie (598) werd uitspraak gedaan over een verzoek wegens nalaten van de 
Commissie (artikel 175 E.E.G.) terzake van vervolging op grand van artikel 86 
enop 11 november 1981 indezaak!BM/Commissie (599). Beidelaatstgenoemde 
arresten worden in Hoofdstuk Vll besproken. 

AFDELING 1 

MACHTSPOSITIE 

§ 1. Een of meer ondernemingen 

251. Artikel 86 viseert de machtspositie die wordt uitgeoefend door een of meer 
ondernemingen (over het aan artikel 85 en 86 gemeenschappelijke onderne
mingsbegrip, zie hager m. 26). Een onderneming (of groep of een concern) kan 
op zichzelf een machtspositie bezitten (zoals bijvoorbeeld United Brands of 
Hoffmann-La Roche). De machtspositie kan echter ook collectief zijn. Verschil
lende ondernemingen samen kunnen een machtspositie bekleden. Dit is zonder 
meer duidelijk wanneer zij door onderlinge gedragsafstemming de mededinging 
op een bepaalde markt wezenlijk uitschakelen(600). In dit geval is overigens 

(589) Zaak 22-78, Jur. 1979, 1869. 
(590) Zaak 127-73,jur. 1974, 313. 
(591) Zaak 155-73, Jur. 1974, 409. 
(592) Zaak 51-75, Jur. 1976, 1913. 
(593) Zaak 90-76, Jur. 1977, 1091. 
(594) Zaak 13-77, Jur. 1977, 2115. 
(595) Zaak 102-77,Jur. 1978, 1139. 
(596) Zaak 22-79, Jur. 1979, 3276. 
(597) H.v.J., 25 oktober 1977, Metro/SABA, 26/76, Jur. 1977, 825. 
(598) Zaak 125-78, Jur. 1979, 3173. 
(599) Zaak 60-81, nog niet gepubliceerd. 
(600) Zie uit de vorige periode de beschikking 2januari 1973, Europese Suikerindustrie, PB L 
140/17 van 26 mei 1973: collectieve machtspositie op de Nederlandse markt van twee suikerfabri
kanten. 
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artikel 85, lid 1, van toepassing en komt een ontheffing ex artikel 85, lid 3, niet 
ter sprake (zie de laatstgenoemde voorwaarde in artikel 85, lid 3). 

252. De vraag of ondernemingen, die totaal onafhankelijk van mekaar optreden, 
toch niet onder artikel 86 kunnen komen omdat zij gezamenlijk bekeken een 
machtspositie innemen, dient daarentegen negatief te worden beantwoord. Ver
toont de markt een oligopolistische structuur dan zal de kans dat een ondememing 
een individuele machtspositie bekleedt uiteraard groter zijn en zullen afspraken 
tussen ondememingen niet gauw van een ontheffing ex artikel 85, lid 3, kunnen 
genieten (zie boger nr. 122: ,restantmededinging"). 

253. In verband met een machtspositie uitgeoefend door een concern rijst de 
vraag aan wie - het concern in zijn geheel, aileen de moeder, of de moeder en 
bepaalde dochters- een inbreuk op artikel 86 ten laste dient te worden gelegd. In 
de onderzochte periode werden in de United Brands /Commissie enHoffmann-La 
Roche!Commissie-arresten moeder en hun 100 %-dochter telkens samen als een 
eenheid veroordeeld. Ook in de beschikkingHugin/Liptons (601) veroordeelde 
de Commissie samen de moeder en haar 100 %-dochter. Deze beschikking werd 
door het Hof echter vernietigd omdat de handel tussen de Lid-Staten niet ongun
stig kon worden bei:nvloed. In de zaak Commercial Solvents/Commissie had de 
Commissie de Commercial Solvents-Istituto Chemioterapico als een economi
sche eenheid beschouwd. V 66r het Hof van Justitie beweerden de betrokken 

· · vennootscnappen dat ze steeds onafhiilikelijk van elkaar hadden gehandeld. Het 
Hof was van mening dat de Commissie bij eenheid van optreden tussen twee 
ondernemingen waarbij de ene een controleparticipatie in de andere heeft, terecht 
deze ondememingen als een economische eenheid en dus als een onderneming 
had behandeld(602). Ook voor het bepalen zelf of er van een machtspositie 
iiberhaupt sprake is kan het noodzakelijk zijn precies aan te duiden welke 
ondernemingen tot een concern behoren. Het aldan niet toerekenen van bepaalde 
ondernemingen tot de groep bei:nvloedt immers het voor de vaststelling van de 
machtspositie decisief marktaandeel van de groep. In het arrest Suiker Unie 
e.a./Commissie bijvoorbeeld overweegt het Hof dat de produktie van de suiker
fabrieken van Moerbeke-Waas en Oreye aan de Tiense Suikerraffinaderij mogen 
worden toegerekend- wat laatstgenoemdes marktaandeel op de Belgische markt 
van 65 % op 85 % brengt- omdat de Tiense Suikerraffinaderij ten minste 50% 
van het kapitaal van beide andere suikerproducenten in handen heeft, dat vijf 
bestuursleden van de Tiense Suikerraffinaderij deel uitmaken van de Raad van 
Beheer van Moerbeke-Waas, dat een lid van die Raad zitting heeft in de Raad van 
Beheer van de Tiense Suikerraffinaderij en dat voorts blijkt dat Moerbeke en 
Oreye het door de Tiense Suikerraffinaderij vastgestelde verkoopbeleid hebben 
gevolgd(603). 

(601) Beschikking 8 december 1977, PB L 22/23 van 27 januari 1978. 
(602) H.v.J., 6 maart 1974, 6-7/73, Jur. 1974, 256. 
(603) Jur. 1975, 1984. 
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§ 2. De relevante markt 

254. In de studie van de relevante markt kan de produktmarkt van de geografi
sche markt worden onderscheiden(604). 

A. DE PRODUKTMARKT 

255. Reeds in het Continental Can (605)-arrest had het Hof van Justitie zich over 
de afbakening van de relevante produktmarkt moeten uitspreken. Deze markt 
wordt gevormd door de produkten die op grond van hun kenmerken bijzonder 
geschikt zijn om in een constante behoefte te voorzien en die slecbts in geringe 
mate met andere produkten verwisselbaar zijn. Met andere woorden onderling 
substitueerbare produkten vormen samen een relevante produktmarkt. 

Tijdens de onderzocbte periode kreeg bet Hof de gelegenheid dit criterium van 
substitueerbaarbeid te verduidelijken ( 606). 

256. Uit bet Commercial Solvents!Commissie-arrest bleek vooreerst dat de 
markt van de voor fabricage van een produkt benodigde grondstoffen de relevante 
markt kan zijn, ook al vormt de markt van het afgeleid produkt zelf geen 
afzonderlijke markt(607). 

257. Uit bet arrest General Motors !C ommissie (608) kan verder worden afgeleid 
dat, zelfs indien de relevante produktmarkt die is van onderling met elkaar in 
concurrentie staande merken, er tocb een relevante markt kan bestaan van 
bepaalde diensten die in verband staan met bet merk van een producent (zoals de 
aflevering van een gelijkvormigbeidsattest voor auto's). Uit bet arrest Hugin/ 
Commissie (609) blijkt anderzijds dat ook de markt van onderdelen voor een 
bepaald merk (in casu van kasregisters) op zicbzelf een relevante markt kan 
vorrnen, althans wanneer de afnemers van de onderdelen niet de kopers zijn van 
de produkten maar gespecialiseerde ondememingen in onderhoud en berstelling 
van die produkten. 

258. Verder blijkt uit bet arrestHoffmann-La Roche/Commissie dat wanneer met 
betrekking tot een produkt (in casu vitamines) sprake is van meerdere ge
bruiksmogelijkheden in dier voege dat die verscbillende mogelijkheden in even
eens verscbeidene economische behoeften voorzien (in casu een bionutritieve 
c.q. een technologische bestemming), dat dan aan te nemen valt dat bet produkt, 

(604) Zie DEJoNG, H.W., ,,The relevant market'', in La reglementation du comportement des 
monopoles et entreprises dominantes en droit communautaire, Brugge, 1977, 524; SCHROTER, H., 
,Role of the Concept of 'Relevant Market' in the Application of Article 86", La reglementation du 
comportement des monopoles et entreprises dominantes en droit communautaire, Brugge, 1977, 460. 
(605) H.v.J., 21 februari 1973, 61/72, fur. 1973, zie NEELS, T.P.R., 1974, 742. 
(606) Over deze substituteerbaarheid, zie vooral VERSTRYNGE, J .F., , ,Het be grip relevante markt in 
het E.E.G.-mededingingsrecht. De stand na hetHugin arrest", S.E.W., 1980, 413. 
(607) fur. 1974, 251. 
(608) fur. 1975, 1379. 
(609) fur. 1979, 1896. 
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al naar gelang het geval, kan behoren tot verschillende markten die er mogelij
kerwijs, zowel structureel als wat de mededingingsvoorwaarden betreft, ver
schillend uitzien. Deze vaststelling wettigt evenwel niet de conclusie dat zulk een 
produkt met alle andere produkten die het voor zijn onderscheiden gebruiksmo
gelijkheden kunnen vervangen en waarmede het eventueel concurreert, een en 
dezelfde markt vormt. Het Hof voegt daar in algemene bewoordingen aan toe dat 
, ,de term betrokken markt (in)houdt ... , dat het tussen de van die markt deel 
uitmakende produkten tot daadwerkelijke mededinging kan komen, hetgeen 
medebrengt dat alle produkten die deel van eenzelfde markt uitmaken, elkander 
voor eenzelfde gebruik in voldoende mate kunnen substitueren" (610). 

259. In het een jaar oudere arrest United Brands/Commissie werd die substi
tueerbaarheid ten aanzien van bananen, in de volgende termen gepreciseerd: 
, ,overwegende dat de banaan, om als produkt van een voldoende gedifferen
tieerde markt te kunnen gelden, zich op grond van haar bijzondere kwaliteiten 
dermate duidelijk van andere verse vruchten moet onderscheiden dat vervanging 
door die andere vruchten slechts in beperkte mate mogelijk is en de concurrentie 
ervan nauwelijks merkbaar'' (611). In dit geschil wordt door het Hof vastgesteld 
dat de banaan een afzonderlijke relevante markt vormt. Haar substitueerbaarheid 
door ander fruit is zeer gering als gevolg van de bijzondere eigenschappen en van 
alle factoren die de keuze van de consument bei:nvloeden. Het Hof vindt ,dat 
de banaan . door. haar uiterlijk, smaak en zachtheid alsmede doordat zij geen 
pitten bevat, gemakkelijk handelbaar is en in gelijkmatige hoeveelheden wordt 
geproduceerd, kan voorzien in de constante behoeften van een grote bevol
kingsgroep bestaande uit kinderen, ouderen en zieken; dat wat prijzen betreft ( ... ) 
is aangetoond dat de bananenprijs enkel in de zomermaanden, en voomamelijk in 
juli, met maximaal20% daalt onder invloed van de dan lage prijzen van andere 
vruchten, namelijk perziken en tafeldruiven" (612). 

260. In de Michelin-beschikking(6l3) omschreef de Commissie de relevante 
markt als die van nieuwe buitenbanden voor vrachtwagens, autobussen e.d. 
bestemd voor vervanging als onderscheiden zowel van de markt van banden voor 
eerste uitrusting als van de markt van vernieuwde banden. Op voorlaatstge
noemde markt treden immers andere afnemers op (met name de voertuigprodu
centen) terwijl de markt van de vernieuwde banden, ondanks het feit dat daar 
dezelfde afnemers optreden, zich toch van de markt van nieuwe vervangingsban
den onderscheidt, omdat er in de appreciatie van de uiteindelijke gebruikers van 
de ban den (de eigenaars van vrachtwagens) van een duidelijk onderscheiden 

(610) Jur. 1979, 516. 

(611) Jur. 1978, 274. 

(612) Jur. 1978, 275. 
( 613) Beschikking 7 oktober 1981, PB L 353/33 van 9 december1981. Tegen deze beschikking werd 
beroep bij bet Hof ingesteld. 
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produkt sprake is (o.a. veiligheidsoverwegingen). In het thans bij het Hof aan
. hangig geding beweert Michelin Nederland daarentegen dat de nieuwe en ver
nieuwde banden een markt vormen. 

B. DE GEOGRAFISCHE MARJ(T 

261. De toepassing van artikel 86 veronderstelt misbruik van machtspositie op 
de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk dee! ervan. Een machtspositie op 
de gehele gemeenschappelijke markt werd bijvoorbeeld vastgesteld in de arresten 
Hoffmann-La Roche /Commissie en United Brands/Commissie. Een machtsposi
tie op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt volstaat echter. V oor 
de vaststelling of een bepaald grondgebied van voldoende belang is om als een 
wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 86 te 
worden beschouwd dient te worden gelet op de structuur en de omvang van de 
produktie en consumptie van genoemd produkt, alsook op de gewoonten en de 
economische mogelijkheden van kopers en verkopers(614). Aldus werden de 
Zuidduitse mm:kt en de Belgisch-Luxemburgse Suikermarkten, volgens het 
Hof(615), door de Commissie terecht als wezenlijke delen van de gemeenschap
pelijke (suiker-) markt beschouwd. Uit de arrestenGeneral Motors/Commissie en 
BRT/Sabam en Fonior blijkt zelfs- al wordt het door het Hof niet expliciet 
gesteld- dat het grondgebied van een kleine Lid-Staat een wezenlijk deel van de 
gemeenschappelijke markt kan uitmaken(616). Ook in de beschikkingMichelin 
wordt, zonder verdere aanduiding, de Nederlandse markt als wezenlijk deel van 
de gemeenschappelijke markt aangemerkt ( 617). 

262. Om te bepalen wat de relevante geografische markt - die zoals gezegd 
tevens de gehele gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel ervan moet 
omvatten- is, dient rekening te worden gehouden met de aard van het produkt 
( vervoerbaarheid : zie United Brands I C ommissie) en met exteme factoren, zoals 
overheidsmaatregelen (zie het arrest General Motors/Commissie: de Belgische 
markt voor gelijkvormigheidsattesten is in het leven geroepen door de over
heidsmaatregel die het gelijkvormigheidsattest invoert; of het arrestBP /Commis
sie: de lage officiele maximumprijs voor benzine in Nederland maakt bevoorra
ding in andere Lid-Staten economisch onmogelijk), maar ook het eigen optreden 
van de ondememing in kwestie. Zo had United Brands, volgens bet Hof, door de 
verkoop van bananen in groene staat te verbieden getracht de gemeenschappelijke 
markt in nationale markten op te splitsen. Ook de recente beschikking Michelin, 
geeft een illustratie van hoe, althans volgens de Commissie, de eigen verkooppo
litiek van een ondememing in de verschillende Lid-Staten er kan toe leiden dat de 
markt van een Lid-Staat als de relevante geografische markt dient te worden 
beschouwd: I"' deze zaak merkte de Commissie op dat mede tengevolge van een 

(614) H.v.J., 16 december 1975, Suiker Unie e.a./Commissie, fur. 1975, 1983. 
(615) fur. 1975, 1984 en 2003-2004. 
(616) fur. 1975, 1379, fur. 1974, 316. 
(617) PB L 353/33 van 9 december 1981. 
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systeem van handelskortingen de Nederlandse bandenhandelaars voor hun be
voorrading in Michelin-banden praktisch volledig aangewezen zijn op de Neder
landse Banden Industrie Michelin. Waaraan voor het overige de geringe beteke
nis van parallelimport te wijten is, valt uit de beschikking niet te vernemen. Zou 
het kunnen dater binnen de Michelin-groep met artikel 85 strijdige afspraken zijn 
gesloten? 

C. DE RELEV ANTE MARKT IN DE TIJD 

263. Zowel de relevante produkt- als de relevante geografische markt dienen op 
een bepaald moment te worden vastgesteld. Die markt kan namelijk mettertijd 
groter of kleiner worden: de geografische markt vooral door het opduiken of 
verdwijnen van nationale maatregelen of het toetreden van nieuwe Lid-Staten en 
de produktrnarkt door technologische vernieuwingen en wijzigingen in de voor
keur van de consument. In verband met het tijdstip waarop de relevante geografi
sche markt dient te word~n afgebakend besliste het Hof dat dit het moment is 
waarop het misbruik heeft plaatsgevonden(618). 

§ 3. Definitie van machtspositie 

264. Tijdens de onderzochte peri ode heeft het Hof van Justitie, in navolging van 
een sinds het begin gevestigde(619) en ook in de onderzochte periode verderge
iette beschikkingspraktijk van de Commissie;-de machtspositie gedefinieerd als 
de positie die een onderneming · in staat stelt haar gedrag te bepalen zonder 
rekening te houden met concurrenten, afnemers of leveranciers(620). 

265. De mogelijkheid tot onafhankelijk gedrag leidt tot de mogelijkheid de 
mededinging te verhinderen. In de recente beschikking Michelin omschrijft de 
Commissie de machtspositie als volgt: ,De NBIM is in staat zich ten opzichte 
van concurrenten en afnemers op de betrokken markt zo onafhankelijk te gedra
gen dat zij, met een geheel van alleen haar toegankelijke middelen, de daadwer
kelijke mededinging op een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt kan 
verhinderen en zodoende de handel tussen Lid-Staten ongunstig kan 
belnvloeden'' ( 621). Deze formulering lijkt sterk op deze van het Hof in het arrest 
United Brands/Commissie: ,dat de in dit artikel bedoelde machtspositie betrek
king heeft op een economische machtspositie van een onderneming, die deze in 
staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging in de relevante 
markt te verhinderen doordat zij sterk genoeg is zich in belangrijke mate onafhan-

(618) Suiker Unie e.a./Commissie, fur. 1975, 2004: in casu was de relevante markt deze v66r het 
toetreden in 1973 van nieuwe Lid-Staten. 
(619) Zie reeds beschikking 9 december 1971, Continental Can, PB L 7/25 van 1972. 
(620) United Brands, fur. 1978, 280;Hoffmann-LaRoche, fur. 1979, 520;Hugin, fur. 1979, 1897; 
Metro, fur. 1977, 1903. 

(621) PB L 353/33 van 9 december 1981, ov. 35, cursivering toegevoegd. 
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kelijk van haar concurrenten, afnemers en uiteindelijk de consumenten te gedra
gen" (622). 

266. De mogelijkheid tot uitschakeling van een daadwerkelijke mededinging 
volstaat. In het United Brands-arrest merkt het Hof immers op dat , ,een ondeme
ming niet elke mogelijkheid van concurrentie hoeft te hebben uitgeschakeld om 
een machtspositie te bezitten" (623), terwijl in het Hoffmann-La Roche-arrest 
wordt opgemerkt dat zulk een positie, anders dan een monopolie of quasi-mono
polie, het bestaan van een zekere mededinging niet uitsluit, doch het betrokken 
bedrijf in staat stelt de voorwaarden waaronder bedoelde mededinging zich zal 
ontwikkelen, zo al niet te bepalen, dan toch aanmerkelijk te be'invloeden en haar 
in ieder geval ruimschoots - en zonder dat zulks haar nadeel berokkent - de 
gelegenheid biedt zich bij haar gedrag aan de concurrentie niet gelegen te laten 
liggen(624). 

§ 4. lndicien voor bet vaststellen van een machtspositie 

267. Volgens het Hof van Justitie ontstaat een machtspositie in het algemeen 
,door de combinatie van verscheidene factoren, die elk afzonderlijk niet per se 
beslissend behoeven te zijn (UnitedBrands/Commissie)(625) maar ,onder die 
factoren is het bezit van omvangrijke marktaandelen zeer significant" (Hoff
mann-La Roche!Commissie) (626). In het United Brands-arrest duidt het Hof 
verder aan dat het onderzoek zich allereerst dient be zig te houden met de structuur 
van de relevante markt en vervolgens met de daar heersende concurrentiesi
tuatie (627). 

268. De aanwezigheid van de machtspositie kan ook blijken uit feiten waarvan is 
gesteld dat zij misbruiken zijn ( 628). In dezelfde zin overweegt de Commissie in 
de beschikking Michelin dat , ,zoals dikwijls het geval is in situaties zoals de hier 
onderzochte, ... de vaststelling van het bestaan van een machtspositie mede 
steunt op het bewijs van het misbruik ervan" (629). 
Uit het voorgaande blijkt dus dat volgens het Hof eerst de positie van de 
ondememing in kwestie op de markt (marktaandeel), vervolgens de positie van de 
concurrenten en tenslotte andere factoren in aanmerking dienen te worden geno
men. 

(622) Jur. 1978, 280. 
(623) Jur. 1978, 286. 

(624) Jur. 1979, 520. 
(625) Jur. 1978, 280. 
(626) Jur. 1978, 520. 

(627) Jur. 1978, 281. 
(628) Jur. 1978, 281. 

(629) PB L 353/33 van 9 december 1981, ov. 35. 
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A. MARKTAANDEEL 

269. In het arrestH offmann-La Roche I C ommissie heeft het Hof gesteld dat onder 
de verscheidene factoren (die elk afzonderlijk niet beslissend behoeven te zijn) 
het bezit van omvangrijke marktaandelen zeer significant is (630). Al moet aan de 
marktaandelen van markt tot markt een verschillende betekenis worden toege
kend, zeer aanzienlijke marktaandelen (60% en meer) leveren, uitzonderingsom
standigheden daargelaten, op zichzelf reeds het bewijs van een machtspositie 
op(631). Ook reeds in het arrestSuiker Unie e.a./Commissie werden marktaan
delen van 85 tot 95 % als voldoende bewijs van een machtspositie aange
merkt(632). Dit geldtafortiori voor marktaandelen die de 100% benaderen(633) 
of bereiken(634). 
Juridische of feitelijke monopolies in de dienstensector leveren eveneens zonder 
meer een machtspositie op ( 635). Juridische monopolies op het grondgebied van 
een of meer Lid-Staten kunnen ook het gevolg zijn van het bezit van industriele 
eigendomsrechten (vooral octrooien). Inzake het bezit van een merkenrecht
wat binnen de grenzen van artikelen 30-36 de merkhouder het recht geeft de 
interbrand competition op het niveau van de invoer te belemmeren - heeft het 
Hof in hetEMI Records /CBS United Kingdom arrest(636) evenwel gesteld dat de 
bijzondere positie van de merkgerechtigde nog niet het bestaan van een machts
positie in de zin van artikel 86 inhoudt, zeker wanneer, zoals in casu, meerdere 
ondememingen van vergelijkbare economische potentie als de merkgerechtigde, 
zich op de markt voor de onderhavige produkten bewegen en in staat zijn met die 
merkgerechtigde te concurreren. De relevante markt wordt gevormd door de 
produkten van verschillende merken. Op te merken valt ook dat het Hof in het 
arrestMetro!SABA uitdrukkelijk heeft gesteld dat een zeer klein marktaandeel (6 
a 7 %) op een markt van gemakkelijk verwisselbare produkten een machtspositie 
uitsluit(637). Dit volgt ook uit de overweging, in het United Brands !Commissie
arrest, ,dat een ondememer enkel een machtspositie op een bepaalde produkt
markt kan bezitten indien hij erin is geslaagd een niet onbelangrijk deel van die 
markt te veroveren" (638). 

B. POSITIE VAN DE CONCURRENTEN 

270. Wanneer het marktaandeel van de beschouwde ondememing op de rele
vante markt aanzienlijk maar niet zeer aanzienlijk is (50 a 60 %) , zal de machts-

(630) fur. 1978, 520. 
(631) fur. 1978, 521. 
(632) fur. 1975, 1984. 

(633) Zie bijvoorbeeldHo.ffinann-La Roche ten aanzien van vitarnine H, fur. 1979, 531. 
(634) Zie arresten Commercial Solvents, fur. 1974, 223; Hugin, fur. 1979, 1869. 

(635) Zie de arrestenBRTISABAM, GEMA en de beschikking GVL: feitelijke monopolies i.v .m. de 
waarneming van auteursrechten en aanverwante rechten; General Motors/Commissie: eenjuridische 
machtspositie van de autoconstructeurs in Belgie inzake het afleveren van gelijkvonnigheidsattesten. 
(636) fur. 1976, 846-847. 

(637) fur. 1977, 1903. 
(638) fur. 1978, 285. 
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positie slechts kunnen worden afgeleid uit een vergelijking tussen dit marktaan
deel en de kracht en het aantal van de concurrenten, (Hoffmann-La Roche/Com
missie)(639). In casu werd vastgesteld dat Roche's concurrenten respectievelijk 
marktaandelen van 16 %, 6 % en 1 % bezaten. Uit de confrontatie van deze cijfers 
en de marktaandelen van meer dan 50% van Roche kon de Commissie, aldus het 
Hof, terecht tot een machtspositie van Roche (op deze als eng-oligopolistisch te 
kwalificeren markt) concluderen. 

271. In de zaak United Brands!Commissie vormde de volgende concurrentiele 
situatie een belangrijke, zij het, omwille van het in absolute termen onvoldoende 
grote marktaandeel van UBC, slechts in samenhang met andere factoren vol
doende indicatie van een machtspositie: UBC had een marktaandeel dat ver
scheidene keren groter was dan dat van de nummer twee op de bananenmarkt 
(Castel & Cook), terwijl de overigen eerst op grote afstand volgden(640). 
Conform met deze jurisprudentie van het Hof lijkt ook de beschikking van de 
Commissie in de NederlandseMichelin-zaak. Ret marktaandeel van Michelin op 
de relevante Nederlandse markt bedroeg 57-65% terwijl die van de vijf belang
rijkste concurrerende me,rken slechts ongeveer 8-4% bedroeg. Hieruit volgt, 
aldus de Commissie, dat de zware Michelin-banden duidelijk een overheersende 
positie op de markt innamen(641). 

C. BIJKOMENDE FACTOREN 

272. Bedraagt het marktaandeel minder dan 50% (al is het dan nog bijvoorbeeld 
45 %) dan zullen zowel de kracht en het aantal van de concurrentie als andere 
factoren in overweging dienen te worden genomen. De belangrijkste in aanmer
king komende factoren kunnen in twee groepen worden ingedeeld, met name de 
mededingingssituatie en de structuur en eigenschappen van de beschouwde 
ondememing. 

I. Mededingingssituatie 

273. Tot de mededingingssituatie behoort vooreerst de kracht en het aantal van 
de concurrenten (zie hoger nr. 270). Een ander aspect van de concurrentiele 
sitJlatie die op zichzelf of samen (maar wel slechts in samenhang met een niet 
gering marktaandeel) tot de aanwezigheid van een machtspositie kan doen be
sluiten is de waarschijnlijkheid van concurrentie in de toekomst. Een dergelijke 
potentiele concurrentie kan uitgaan van een vervangingsprodukt(642) of van 
nieuwkomers op de markt van het beschouwde produkt. Toegangshindemissen 
tot de markt (,barriers to entry") kunnen van structurele aard zijn, zoals met 
name de noodzaak grote investeringen te doen en ,economies of scale" (643) 

(639) Jur. 1979, 530. 
(640) Jur. 1978, 286. 

(641) PB L 353/33 van 9 december 1981. 

(642) Commercial Solvents, Jur. 1974, 249. 

(643) United Brands, Jur. 1978, 287. 
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maar kunnen ook het gevolg zijn van de marktstrategie van de beschouwde 
ondememing: produktdifferentiatie (merkimage) en prijspolitiek (zoals tijdelijke 
prijsdaling telkens een nieuwe concurrent opduikt)(644). 

2. Structuur en eigenschappen van de onderneming 

274. Door de Commissie en het Hof werden verschillende bedrijfsinteme ele
menten als indicien voor een machtspositie erkend zoals de uitgebreidheid van het 
assortiment op een en dezelfde relevante produktrnarkt(645); een technologische 
voorsprong(646), zoals die kan blijken uit het bezit van octrooien(647) ofuit het 
feit dat de research van een concurrent met betrekking tot de produktie van het 
produkt in kwestie, zich op het moment der feiten nog maar in het experimentele 
stadium bevindt(648). Verder werd rekening gehouden met de verticale inte
gratie in het United Brands-arrest(649), wat een waarborg kan vormen voor 
commerciele stabiliteit en welvaren (650) en met de uitgebreidheid en de kwaliteit 
van de commerciele en marketingorganisatie(651). Tenslotte zij als laatste indi
cie voor een machtspositie vermeld de dank zij de inzet van de aanzienlijke 
financiele middelen waarover de ondememing beschikt en een succesvolle mar
keting, gerealiseerde produktdifferentiatie (,Zeg nooit banaan tegen een Chi
quita"), ook al is deze door de intrinsieke constante kwaliteit van het produkt 
gerechtvaardigd(652) of het gevolg van een technologische voorsprong in het 
verleden(653). 

AFDELING2 

MISBRUIK 

§ 1. Algemeen 

275. Artikel 86 viseert niet de machtspositie als zodanig (of haar totstandko
ming: cfr. het ontwerp concentratieverordening verder onder nr. 307 besproken) 

(644) Hoffmann-La Roche, fur. 1979, 534. 
(645) Zie Michelin-beschikking, PB L 353/33 van 9 december 1981; Hoffmann-La Roche, fur. 
1979, 523. 
(646) United Brands, fur. 1978, 282. 
(647) Hoffmann-La Roche, fur. 1979, 525. 
(648) Commercial Solvents, fur. 1974, 248. 
(649) United Brands, fur. 1978, 281. 
(650) United Brands, fur. 1978, 282. 
(651) Hoffmann-La Roche, fur. 1979, 534. Zie ook de Michelin-beschikking (PB L 353/33 van 
9 december 1981), waarin het grate aantal vertegenwoordigers met een vooral commerciele en 
daarnaast technische taak als aanwijzing van een machtspositie wordt bestempeld. 
(652) United Brands, fur. 1978, 284. 
(653) Michelin-beschikking, ov. 13, laatste lid, bij de uiteenzetting van de feiten, evenwel niet 
herhaald bij de toetsing aan artikel 86. 
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maar enk:el het misbruik dat ervan kan worden gemaakt(654). Toch is tijdens de 
vorige periode (655) gebleken dat ook de versteviging van een machtspositie door 
middel van het opslorpen van andere ondememingen een misbruik in de zin van 
artikel 86 kan opleveren wanneer de opslorpende ondememing zodanig haar 
machtspositie versterkt , ,dat de aldus bereikte mate van overheersing de mede
dinging wezenlijk belemmert" (zie NEELS, T.P.R., 1974, 747). 

276. Tijdens de onderzochte periode zijn· er geen formele beschikkingen of 
arresten te noteren waarin artikel 86 op concentraties werd toegepast. Een paar 
informele tussenk:omsten terzake komen hieronder, onder Afdeling 3, ter spra
ke(656). 
Een andere algemene regel uit het Continental Can-arrest(657) werd tijdens de 
onderzochte periode wel opnieuw toegepast met name dater geen causaal ver
band tussen machtspositie en misbruik is vereist. In het arrest Hoffmann-La 
Roche (658), is het Hof van mening dat, ,aan de op misbruik van een machtsposi
tie luidende kwalificatie dezer praktijken ( ... ) ook niet te ontkomen ( valt) met de 
door verzoekster voorgestelde uitlegging, volgens welke misbruik zou impliceren 
dat het wordt bewerkstelligd met gebruikmaking van de economische macht 
welke men aan de machtspositie ontleent''. Onder de in objectieve zin te verstane 
term misbruik vallen, aldus het Hof, , ,gedragingen van een dominerende onder
neming welke a) invloed kunnen uitoefenen op de structuur van de markt waar, 
juist door de aanwezigheid van bedoelde ondememing, de mededinging reeds 
verflauwde; b) ertoe leiden dat de handhaving of ontwikkeling van de nog 
bestaande marktconcurrentie met· andere middelen dan bij een op basis van 
ondememersprestaties berustende normale mededinging - met goederen of 
diensten - in zwang zijn, wordt tegengegaan''. Deze formulering werd voorts 
letterlijk overgenomen door de Commissie in de Michelin-beschikking. De 
Commissie nam in deze beschikking zelfs aan dat het bestaan van de machtsposi
tie mede op het bewijs van het misbruik ervan kon gesteund worden(659). Uit 
deze passage moge verder andermaal (zie ookreeds Continental Can) blijken dat 
artikel 86, anders dan de erin vervatte opsomming wellicht laat vermoeden, niet 
enk:el op de bescherming van andere marktdeelnemers ziet maar ook op de 
bescherming van de marktstructuren(660). 

(654) Over het begrip zie o.a. FocsANEANU, L., ,La notion d'abus dans le systeme de !'article 86 du 
Traite institutant la Communaute economique europeenne'', in La reglementation du comportement 
des monopoles et entreprises dominantes en droit communautaire, Brugge, 1977, 324; zie ook 
SIRAGUSA, M., ,Application of Article 86: Tying arrangements, Refusals to Deal, Discrimination 
and Other Cases of Abuse", in La n!glementation du comportement des monopoles et entreprises 
dominantes en droit communautaire, Brugge, 1977, 398. 
(655) H.v.J., 21 februari 1973, Continental Can, 6/72, fur. 1973, 215. 
(656) Zie voorts ten aanzien van de toepasbaarheid van artikel 85 op gedeeltelijke concentraties 
hoger nr. 208 (Joint ventures). 

(657) fur. 1973, 247. 
(658) fur. _1979, 541. 
(659) PB L 353/33 van 9 december 1981, ov. 36. 
(660) Zie ook arrest Commercial Solvents!Commissie (cfr. eveneens artikel 3, f, van het Verdrag en 
het begrip ,workable competition" in het kader van artikel 85, zie hoger nr. 71). 
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277. Tenslotte dienen de gevolgen van het rnisbruik zich niet op dezelfde markt 
af te spelen als die waarop de ondemerning een machtspositie heeft. Een leveran
cier kan een machtspositie hebben op de markt van de grondstoffen en kan hiervan 
misbruik maken door leveringsweigeringen ten aanzien van zijn afnemers waar
door de mededinging op de markt van de afgewerkte produkten wordt be
perkt(661). 

§2. Voorbeelden van misbruik 

278. Men weet (reeds uit het Continental-Canarrest(662)) dat de opsomrning 
van rnisbruikgevallen in artikel 86 exemplatief is. Hieronder worden eerst deze, 
nadien de niet in artikel 86 opgesomde, rnisbruikgevallen besproken. 

A. IN ARTIKEL 86 VERNOEMDE MISBRUIKGEV ALLEN 

1. Het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- ofverkoopprijzen 
of van andere onbillijke contractuele voorwaarden 

279. Misbruik van een machtspositie bestaat in het toepassen van een overdreven 
hoge prijs in verhouding tot de econornische waarde van de verrichte pres
tatie(663) waardoor neveninvoer wordt afgeremd, omdat zulks een mogelijk 
gunstiger prijsniveau in andere verkoopgebieden in de Gemeenschap neutrali
seert of leidt tot onbillijke transacties in de zin van artikel 86, tweede alinea, 
lid a(664). Dit in het arrest General Motors/Commissie gebezigde principe 
impliceert de mogelijkheid de kostprijs te berekenen, althans de (theoretische) 
prijs bij voldoende mededinging (in casu wordt de beschikking van de Commissie 
waarin General Motors Continental NV was veroordeeld toch vemietigd omdat 
subjectief gezien van geen rnisbruik sprake was). 

280. In het arrest United Brands /Commissie erkent het Hof de geldigheid van 
deze methode (665) en stelt dat deze door de Comrnissie in dit geval met succes 
had gevolgd kunnen worden maar dat de Comrnissie onvoldoende deugdelijk 
bewijsmateriaal heeft voorgelegd(666). De Comrnissie was tot de conclusie 
gekomen dat UBC zeer hoge winsten maakte op basis van de constatatie dat de 
aan de rijpers in andere Lid-Staten berekende prijzen veel en soms meer dan 

(661) Zie Commercial Solvents, Jur. 1974, 251. Volgens WERTHEIMER, H.W., ,Het Adagium van 
artikel 86, E.E.G.: Quod Licet bovi non licet Jovi'' in: Europees Kartelrecht anna 1980, Deventer 
1981, 179-180, valt uit de jurisprudentie en de beschikk:ingspraktijk van de Commissie af te leiden dat 
niet aileen de gevolgen van de misbruikhandeling, maar ook de misbruikhandeling zelf zich op een 
andere markt, dan de relevante markt kan afspelen. 
(662) Jur. 1973, 246. 
(663) Zie hierover SiRAGUSA, M., ,The application of Article 86 to the pricing policy of dominant 
companies: discriminatory and unfair prices", C.M.L.Rev. 1979, 179. 
(664) General Motors, Jur. 1975, 1369. 
(665) Jur. 1978, 305. 
(666) Jur. 1978, 307. 
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100% hoger waren dan die welke UBC aan Ierse klanten berekende. Het Hof 
verwierp echter ook dit bewijselement omdat de Commissie geen rekening had 
gehouden met de bewering van UBC dat in Ierland met verlies werd verkocht. 
Een andere door het Hof in dit arrest als valabel erkende methode leidde evenmin 
tot een voldoende bewijs van een misbruik inzake prijzen, namelijk de vergelij
king tussen de prijzen van de marktmachtige onderneming met die van haar 
belangrijkste concurrenten. Een verschil dat ,slechts" 7% bedraagtkan volgens 
het Hof niet automatisch als te hoog en bijgevolg als onbillijk worden be
schouwd(667). 
Het resultaat waartoe het United Brands/Commissie-arrest op het vlak van de 
prijzen heeft geleid kan als een illustratie worden beschouwd van de grote 
moeilijkheden waarop elk bewijs van monopoliewinsten stuit. Hierbij mag echter 
niet uit het oog worden verloren dat het Hof royaal is bij het goedkeuren van de 
door de Commissie beproefde methodes, maar daarentegen hoge eisen stelt zowel 
aan het bewijsmateriaal als aan het overdreven karakter van de prijs. 

281. Water ook van zij, de vaststelling van een misbruik terzake van overdreven 
prijzen zal voor de Commissie in de toekomst geen eenvoudige zaak zijn. Nieuwe 
veroordelingen zijn er ook niet meer geweest. Wei heeft de Commissie, naar 
aanleiding van een klacht, vastgesteld dat het SAS-luchtvaarttarief Londen
Kopenhagen overdreven hoog lag(668). De Commissie trof hier evenwel geen 
formele beschikking. Dit hield mede verband met haar gebrek aan bevoegdheden 
in de transportsector (zie hoger nr. 16). 

282. Van andere onbillijke contractuele voorwaarden bieden beschikkingen en 
arresten heel wat meer voorbeelden. Aldus kan verwezen worden naar het 
alleenverkooprecht dat Hachette en Les Nouvelles Messageries de la Presse 
Parisienne hadden afgedwongen van de meeste Franse uitgevers ten aanzien van 
de export van de Franse pers en van de voornaamste buitenlandse uitgevers inzake 
de import van kranten in Frankrijk(669). Dezelfde opmerking geldt ten aanzien 
van clausules in de contracten tussen verenigingen op het gebied van auteurs
rechten en aanverwante rechten en hun leden waarbij laatstgenoemden voor te 
lange tijd (bijvoorbeeld 50 jaar) hun rechten aan de vereniging afstonden(670). 
Daarentegen besloot de Commissie in de beschikking GEMA-Statuten (671), na 
een afweging van het ,functiebelang" van de vereniging(672) en de ,beschik-

(667) fur. 1978, 306-307. 
(668) Zie ,,Sterling Airways", Tiende Mededingingsverslag, 102-103. 
(669) Informele tussenkomst Commissie, Achtste Mededingingsverslag, 95. 
(670) Zie informele tussenkomst Commissie t.a. v. SACEM en SABAM, Vierde Mededingingsver
slag, 80 en H.v.J., 27 maart 1974, BRTISABAM, 127/73, fur. 1974, 317. 
(671) Beschikking 4 december 1981, PB L 94/12 van 8 april!982. 

(672) De Commissie heeft reeds in de GEMA -beschikking van 2 juni 1971 (PB L 134/15 van 20 juiii 
1971) de noodzaak van een gemeenschappelijke waarneming van auteursrechten door exploita
tiemaatschappijen als tegengewicht tegen de macht van de gebruikers van de werken op de markt 
erkend; zie ook de conclusie van advocaat-generaal MAYRAS bij het arrestBRTISABAM en Fonior, 
fur. 1974, 325. 
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kingsvrijheid'' van de auteurs, tot de onmisbaarheid en de billijkheid van de 
contractuele voorwaarde. Het GEMA-statuut voorziet immers dat de gerechtigde 
(d.w.z. de bij GEMA aangesloten auteur die royalties trekt in functie van de 
frekwentie van opnamen en uitzendingen van zijn werk) de tariefpartners van de 
GEMA (d.w.z. de grarnmofoonplatenindustrie en de omroepen) of andere ex
ploitatiemaatschappijen rechtstreeks noch indirect in zijn opbrengsten laat delen, 
opdat deze bij het gebruik van het GEMA-repertoire aan bepaalde werken van de 
gerechtigde op ongerechtvaardigde wijze de voorkeur zou geven. Een dergelijke 
clausule waarborgt, aldus de Commissie, slechts het grondbeginsel van het 
auteursrecht(673). 

2. Het beperken van de produktie, de afzet of de technische ontwikkeling ten 
nadele van de verbruikers 

283. Onder , ,beperking van de afzet'' valt de verkoopsweigering. Hiervan biedt 
de rechtspraak verschillende voorbeelden. Het arrest Commercial Solvents/ 
Commissie betrof de weigering van CS nog langer Zoja te bevoorraden in de voor 
de produktie van het geneesmiddel ethambutol vereiste grondstof aminobutanol 
omdat eerstgenoemde besloten had zelf dit geneesmiddel te produceren. Het Hof 
overwoog, hierbij de beschikking van de Commissie van 14 december 1972 (67 4) 
op de hoogte van de geldboete na bevestigend, dat vermits door deze verkoop
weigering een van de voomaamste ethambutolproducenten binnen de ge
meenschappelijke markt (Zoja) kon worden uitgeschakeld, CS in strijd handeld~ 
met de doelstellingen van artikel 3, f, van het Verdrag en bijgevolg misbruik 
maakte van zijn machtspositie(675). 
Ook in het arrest United Brands /Commissie was et, benevens andere vormen van 
misbruik, sprake van een niet gerechtvaardigde verkoopsweigering. Tussen 
10 oktober 1973 en 11 februari 197 5 had UBC de levering van Chiquita-bananen 
aan haar Deense afnemer Olesen stopgezet omdat deze had deelgenomen aan een 
reclame-campagne voor Dole-bananen. De Commissie en het Hof merken deze 
handelwijze als misbruik aan. Het Hof stelt daarbij in algemene bewoordingen 
, ,dat een ondememing met een machtspositie bij de verhandeling van een bepaald 
produkt- dat de reputatie van een bekend en door de consument gewaardeerd 
merk geniet- haar leveranties aan een vaste klant die de normale handelsgebrui
ken respecteert, niet mag staken wanneer de door die klant geplaatste bestellingen 
geenszins van ongewone omvang zijn'' en verder , ,dat een verkoopsweigering 
door een ondememing met een machtspositie verder gaat dan wat eventueel als 
een redelijke sanctie voor het door UBC aan Olesen verweten gedrag ware te 
beschouwen'' (676). 

(673) PB L 94/12 van 8 april 1982, ov. 50. 
(674) PB L 299/51 van 31 december 1972. 
(675) fur. 1974, 253. 
(676) fur. 1978, 295-296. 
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284. Ook de zaak Hugin/Liptons betrof een verkoopsweigering. Hugin zou 
volgens de Comrnissie haar machtspositie hebben misbruikt door te weigeren 
onderdelen te leveren aan Liptons en in het algemeen aan elke onafhankelijke 
ondemerning buiten haar eigen distributienet. Deze praktijk, die voortvloeit uit 
Hugin' s beleid om onderhoud en reparatie van Hugin-kasregisters aan haar eigen 
technische diensten voor te behouden, zou misbruik opleveren, omdat zij de 
gebruikers van Hugin-apparaten belet vrij het bedrijf te kiezen dat het onderhoud 
en de reparatie ervan kan verzorgen, en omdat daardoor iedere concurrentie wordt 
uitgeschakeld, met name een belangrijke concurrent op het gebied van service, 
onderhoud en verhuur van Hugin-apparaten. Zoals reeds aangestipt was het Hof 
het eens met de Comrnissie dat Hugin een machtspositie bezat op de ( als relevant 
te beschouwen) markt van de onderdelen van haar eigen kasregisters. Ret Hof 
diende zich echter niet over de vraag naar het misbruik van die machtspositie uit te 
spreken omdat aan een andere voorwaarde van artikel 86, de ongunstige 
beinvloeding van de handel tussen Lid-Staten, niet was voldaan. Eveneens in het 
arrest Suiker Unie e.a. /Commissie was een met artikel 86, letter b, strijdige 
gedraging aan de orde omdat de Tiense Suikerraffinaderij door de handelaren te 
noodzaken hun exporten op bepaalde afnemers of bestemmingen te richten en 
deze beperkingen aan haar klanten op te leggen , ,de afzet der handelaren en 
indirect die van hun kopers heeft beperkt" (677). 

3. Het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden 
bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkend bij de mede
dinging 

285. Een comrnunautairrechtelijk volstrekt onaanvaardbare vorm van discrirni
natie is die op grond van nationaliteit ten nadele van E.E.G.-onderdanen (zie 
artikel 7 E.E.G.-Verdrag). De Gesellschaft zur Verwertung von Leistungs
schutzrechten werd rnisbruik van econornische machtspositie ten laste gelegd bij 
Commissie-beschikking (GV£)(678) onder meer omdat de buitenlandse kun
stenaars voor hun prestaties in Duitsland anders dan de Duitse kunstenaars of 
buitenlandse kunstenaars met woonplaats in Duitsland geen vergoeding uit 
,tweede exploitatie" ontvingen(679). 

286. Frekwenter zijn de discriminaties, vooral prijsdiscrirninatie en discrimina
ties bij het toestaan van kortingen, die berusten op de econornische betekenis van 
de afnemer. In het arrestBP /Commissie was het Hof, anders dan de Comrnissie, 
van mening dat BP geen rnisbruik had gepleegd door gelegenheidsafnemers 
rninder voordelig te behandelen dan de traditionele klantenkring. Een plicht tot 
gelijke behandeling van deze twee groepen bestaat zelfs niet in crisistijd, althans 
niet op grond van artikel 86 (maar kan eventueel worden opgelegd krachtens 

(677) lur. 1975, 1193. 
(678) PB L 370/49 van 28 december 1981. 
(679) Cfr. reeds de GEMA-beschikking 2 juni 1971, PB 134/15 van 20 juni 1971. 
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artikel 103 E.E.G.-Verdrag of door de nationale autoriteiten)(680). Het BPI 
Commissie-arrest betrof een crisissituatie. Arresten en beschikkingen met be
trekking tot normalere situaties leveren het volgende beeld op: getrouwheidskor
tingen (die berekend worden in functie van het aandeel van de to tale aankopen van 
een bepaalde afnemer bij de bewuste leverancier en niet enkel in functie van de 
omvang van die aankopen) leiden ertoe dater jegens handelspartners bij gelijk
waardige prestaties ongelijke voorwaarden worden toegepast(681). Getrouw
heidskortingen zijn des te meer discriminatoir wanneer hun berekeningsbasis 
arbitrair of ondoorzichtig is(682). 

287. Tenslotte was ook in het arrest United Brands/Commissie sprake van 
prijsdiscriminatie. UBC paste, dank zij haar machtspositie, van Lid-Staat tot 
Lid-Staat gedifferentieerde prijzen toe. Dit leverde, afgezien van een fundamen
teel met het E.E.G.-Verdrag strijdige opsplitsing van de gemeenschappelijke 
markt in nationale markten, tevens een discriminatie tussen afnemers op(683). 

4. H et feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het 
aanvaarden door handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun 
aard ofvolgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp 
van deze overeenkomsten 

288. Deze categorie vertoont verwantschap met de hieronder onderzochte ex
clusieve en preferentiele afnameregelingen. 

B. NIET IN ARTIKEL 86 VERNOEMDE MISBRUIKGEVALLEN 

1. Exclusieve en preferentiele afnameregelingen 

289. Kortingsregelingen zoals bijvoorbeeld getrouwheidskortingen (zie ook bo
ger nr. 285), die de afnemer van een ondememing met machtspositie niet ver
plichten zich enkel bij laatstgenoemde te bevoorraden maar hem een financiele 
prikkel geven dit te doen, leveren doorgaans (684) een misbruik op in de zin van 
artikel 86 omdat ze andere producenten de toegang tot de markt belemme
ren(685). 

290. Een exclusieve afnameverplichting of een mededingingsverbod is zelf per 
se in strijd met artikel 86 als zij wordt opgelegd door een dominerende ondeme
ming ( 686). Een onderneming met machtspositie mag derhalve haar afnemers niet 

(680) fur. 1978, 1528. 
(681) Hoffmann-La Roche, fur. 1979, 540. 
(682) Zie vooral Michelin-beschikking, PB L 353/33 van 9 december 1981, ov. 41. 
(683) fur. 1978, 302. 
(684) Behalve indien ze uitzonderlijk in het Iicht van artikel 85, lid 3, als toelaatbaar dienen te 
worden beschouwd. 
(685) Hoffmann-La Roche, fur. 1979, 540. 
(686) Hoffmann-LaRoche, fur. 1979, 549; eveneensSuiker Unie, fur. 1975,2015. Hetzelfde geld! 
voor de zg. Engelse clausule (zie nr. 161). 
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volledig of in overwegende mate aan baar binden voor al baar beboeften. Van een 
geraffineerd en ingewikkeld systeem van kortingen (o.a. ,bonussen" in functie 
van een nogal vaag gebouden afzet-, ,doel' ') dat volgens de Commissie eveneens 
tot een dergelijke binding leidde geeft deMichelin-beschikking een ander voor
beeld(687). 

2. Opsplitsing van de gemeenschappelijke markt 

291. In bet arrest United Brands (688) werd, zoals reeds gezegd (zie boger 
nr. 285), de vaststelling door UBC van van Lid-Staat totLid-Staat verscbillende 
prijzen als ontoelaatbaar bescbouwd. Dit vormde immers een belemmering van 
bet vrije verkeer van goederen, welk effect nog werd versterkt door bet verbod tot 
doorverkoop van groene bananen en door de levering van kleinere boeveelbeden 
dan die welke waren besteld; aldus werd immers een strikte afscbeiding van de 
nationale markten met kunstmatig verscbillende prijsniveau's verwezen
lijkt(689). Ook dit doorverkoopverbod werd op zicbzelf in strijd geacbt met 
artikel 86 omdat bet tot afgrendeling van de nationale markt leidde en oneven
redig was met (niet onmisbaar was voor bet bereiken van) bet ( op zicb recbtmatig) 
doel van kwaliteitspolitiek(690). 

292. Eveneens reeds vermeld (zie nr. 284) is de passage uit bet Suiker Unie/ 
Commissie-arrest waarin exportbelemmerende voorwaarden in de suikerleve
ringscontracten van de Tiense Suikerraffinaderij in strijd werden bevonden met 
artikel 86. Deze bandelswijze en gelijkaardige bandelwijzen van andere suiker
fabrikanten (zoals de Nederlandse)(691) leidden tot een kunstmatige opdeling 
van de gemeenscbappelijke markt in nationale markten. 

293. In bet General Motors IC ommissie -arrest deed een omgekeerde situatie zicb 
voor(692). Hier stelt bet Hof dat misbruik van macbtspositie met name kan 
bestaan in bet toepassen van een overdreven boge prijs in verbouding tot de 
economiscbe waarde van de verricbte prestatie, waardoor neveninvoer wordt 
afgeremd (zie boger nr. 279). Zowel als bet belemmeren van neveninvoer, 
bijvoorbeeld door middel van exportverboden, kan leiden tot opgesplitste mark
ten (met verscbillende prijzen), kan bet aanrekenen van een te boge prijs voor een 
voor de import noodzakelijke dienst (door een prive monopolie: artikel 86; een 
overbeidsmonopolie: artikel 90; of de overbeid zelf: artikel 30), leiden tot bet 
acbterwege blijven van nevenimport en tot nationaal afgescbermde markten en 
prijzen voor bet produkt. 

(687) PB L 353/33 van 9 december 1981, ov. 42. 
(688) Jur. 1978, 232. 
(689) fur. 1978, 232. 
(690) Jur. 1978, 292. 
(691) Jur. 1975, 1994. 
(692) Jur. 1975, 1379. 
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3. Het gebruik van industriele eigendomsrechten 

294. In het arrest Hoffmann-La Roche !Centrafarm (693) stelt het Hof dat ,voor 
zover de uitoefening van het merkrecht, getoetst aan artikel 36 van het Verdrag 
rechtmatig is, zodanige uitoefening niet met artikel 86 van het Verdrag in strijd 
komt alleen omdat zij geschiedt door een ondememing, die een machtspositie op 
de markt inneemt, zolang het merk niet als middel tot misbruik van zulk een 
positie wordt gehanteerd'' . 

In het kader van haar informeel kartelbeleid was de Commissie ( 694) van mening 
dat een ondememing met een macbtspositie op een wezenlijk deel van de 
gemeenscbappelijke markt, die een merk laat inschrijven waarvan zij weet of 
beboorde te weten dat het reeds door een van baar concurrenten in andere 
Lid-Staten wordt gebruikt, een misbruik in de zin van artikel 86 kan begaan. Zulk 
een inschrijving verkleint namelijk de mogelijkheden van de concurrent om op de 
markt waar de ondememing haar macbtspositie bezit door te dringen (zaak 
0 sram-Airani). 

AFDELING3 

ENKELE ASPECTEN VAN DE VERHOUDING TUSSEN ARTIKELEN 85 EN 86 

- ------- ---

295. Uit wat voorafgaat zaCgel)leken -zijn aaCeen-bepaalde gediaging-zowel 
onder artikel 85 als 86 kan vallen(695). Verder is bet ook mogelijk dat een 
afspraak die onder artikel 85 toegelaten is (bijvoorbeeld exclusiefbevoorrading) 
vooral wanneer die toelating op artikel 85, lid 3, berust bij een dominante 
ondememing verboden is kracbtens artikel 86. De toepassing van artikel 85, 
lid 3, sluit immers niet de toepassing van artikel. 86 uit. Het Hof erkent dit 
uitdrukkelijk in bet arrest Hoffmann-La Roche!Commissie (696). 

296. Ben voorbeeld van een onder artikelen 85 en 86 parallele beoordeling biedt 
de jurisprudentie inzake selectieve distributie. De vergelijking betreft weliswaar 
enkel artikel 85, lid 1 , niet artikel 85, lid 3, maar bet lijkt onwaarschijnlijk dat 
wat bieronder als onder artikel 85, lid 1, vallend wordt bescbouwd van een 
vrijstelling ex artikel 85, lid 3, zou kunnen genieten. Het valt overigens op te 
merken dat bet Hof van Justitie in zijn toetsing van de hieronder bedoelde 
selectiecriteria aan artikel 85, lid 1, een redenering gebruikt die aan artikel 85, 
lid 3, doet denken (de onmisbaarbeidseis). Terzake: bet Hof acbt selectieve 

(693) H.v.J., 23 mei 1978, fur. 1978, 1168. 
(694) Elfde Mededingingsverslag, 76-77. 
(695) Zie ook Hoofdstuk I waarin de aan artikelen 85 en 86 gemeenschappelijke begrippen werden 
behandeld. 
(696) fur. 1979, 550. 
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distributiesystemen een met artikel 85, lid 1, verenigbare concurrentiefactor, 
mits - zoals reeds eerder werd gezegd - bij de keuze der wederverkopers 
objectieve criteria van kwalitatieve aard worden gehanteerd betreffende de vak
bekwaarnheid van de wederverkopers, personeel en de inrichting van het bedrijf 
in verband met de eisen die de verkoop van het produkt stelt (arrest Metro-SABA, 
zie hoger nr. 169). In het kader van artikel 86 daarentegen overwoog het Hof in 
het United Brands-arrest , ,dat ofschoon het aanbevelenswaardig is een kwali
teitspolitiek te voeren, onder meer door het kiezen van wederverkopers op grond 
van objectieve criteria betreffende de kwalificaties van de wederverkopers, zijn 
personeel en zijn installaties, deze praktijk toch slechts gerechtvaardigd kan zijn 
wanneer zij geen belemmeringen opwerpt die onevenredig zijn met het beoogde 
doe!" (697). Derhalve zijn kwalitatieve selectiecriteria die niet onmisbaar zijn 
voor het voeren van de vooropgezette kwaliteitspolitiek in strijd met artikel 85, 
lid 1, en in geval opgelegd door een dominante ondememing eveneens met 
artikel 86. 
Zowel in het kader van artikel 85 als van artikel 86 zal een voor het bereiken van 
een nastrevenswaardig doel (in artikel 85, lid 3, gedefinieerd als , ,een verbete
ring van de produktie'', enz ... ) onmisbare mededingingsbeperking dienen geto
lereerd te worden. Dit betekent dat , ,goede kartels'' zijn toegelaten en dat er van 
,misbruik" van machtspositie geen sprake is wanneer de restrictieve praktijk 
noodzakelijk is om een hoger geacht doel (dan de bescherming van de markt tegen 
een stukje verlies van vrije mededinging) te bereiken. 

297. Ook in de beschikking van 4 december 1981 inzake de GEMA-Statu
ten (698) steunt de Comrnissie haar vaststelling dat geen misbruik van machts
positie aanwezig is op de overweging dat de bepaling in de statuten (zie hoger 
nr. 282) waarvoor een negatieve verklaring is gevraagd niet de grenzen over
schrijdt van hetgeen voor een doeltreffende waarneming van de auteursrechten 
onmisbaar is. 

AFDELING 4 

CONTROLE OP CONCENTRATIES 

§ 1. Artikel 86 als grondslag 

298. Zoals in Afdeling 2 § 1 van dit hoofdstuk reeds is aangeduid oefende de 
Comrnissie tijdens de beschouwde periode, in afwachting van de goedkeuring 
door de Raad van haar voorstel van verordening inzakle concentratie (zie verder 
nr. 307), de controle op concentraties uit door middel van een inform eel beleid op 
basis van artikel 86 (voortbouwend op het Continental Can-arrest). Er is een 
formele (joint venture-)beschikking waarin artikel 86 ter sprake komt: SHV!Che-

(697) Jur. 1978, 292, cursivering toegevoegd. 
(698) PB L 94/12 van 8 april 1982, ov. 44. 
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vron (zie verder nr. 304). Deze vooral informele tussenkomsten zijn het gevolg 
van k:lachten, verzoeken vanwege de ondernemingen die voornemens waren 
dergelijke operaties te verrichten en, in bepaalde gevallen, het eigen initiatief van 
de Commissie ( 699). 

299. In het algemeen werden de onderzochte concentratieprojecten gunstig 
beoordeeld. In enkele zaken was dit geval nadat de Commissie wijzigingen had 
verkregen die uit het oogpunt van de mededinging wenselijk waren(700). 

300. Deverticale integratie door verwerving (in 1977) door Michelin & Cie S.A. 
van een meerderheidsdeelneming in de Nederlandse onderneming Actor N.V., 
een holdingmaatschappij die onder meer een Nederlandse onderneming voor 
loopvlakvernieuwing controleert alsmede een keten van bandenservicebedrijven 
in Nederland, bracht de positie van de talrijke onafhankelijke bedrijven in die 
sector niet in gevaar. Er bestond voor de Commissie dus geen aanleiding op grond 
van artikel 86 op te treden(701). Een klacht uit hetzelfde jaar leidde wel tot een 
formele veroordeling wegens misbruik van economische machtspositie door 
Michelin op de Nederlandse markt van de nieuwe banden voor vrachtauto's (zie 
hoger nr. 265). 

301. Van horizontale concentraties bieden de mededingingsverslagen heel wat 
meer voorbeelden. In verscheidene gevallen betrof het de verwerving van een 
controleparticipatie. Volgens de Commissie is namelijk de verkrijging van de 
bevoegdheid tot controle over een onderneming datgene wat een concentratie in 
de zin van artikel 86 oplevert. Om die reden werd de in 1979 voorgenomen 
reorganisatie van de banden tussenMichelin enKleber-Colombes als een vanuit 
artikel 86 neutraal te beschouwen operatie bezien. Michelin had immers reeds 
een controleparticipatie in Kleber (702). In de zaken Coats Paton Ltd I Giitermann 
& Co en Fichtel & Sachs/Huret(703) achtte de Commissie de voorgenomen 
verwerving van een meerderheidsdeelneming van de telkens eerstgenoemde 
onderneming in het kapitaal van de andere (Coats en Giitermann fabriceren 
naaigaren, Fichtel en Huret voortbewegingssystemen voor fietsen) evenmin in 
strijd met artikel 86 omdat in casu de restconcurrentie voldoende sterk bleef. 

302. Ook de overname door Peugeot-Citroen van de Europese belangen in de 
automobielsector van de Chrysler Corporation, met inbegrip van Chrysler U.K., 
was voor de Commissie, na klacht van een Britse werknemersvereniging, toe
laatbaar gezien de aanwezigheid van andere belangrijke producenten en gezien de 

(699) Negende Mededingingsverslag, 86. 
(700) Tiende Mededingingsverslag, 113. 
(701) Achtste Mededingingsverslag, 111. 
(702) Tiende Mededingingsverslag, 116. 
(703) Negende Mededingingsverslag, 87-88. 
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concurrentievoorwaarden op de Europese automobielmarkt(704). Voorts werd 
rekening gehouden met de tussen Peugeot-Citroen en de Britse regering gesloten 
overeenkomst en met de intentieverklaring van deze ondememing betreffende de 
toekomst op lange termijn van Chrysler U.K. als produktie-eenheid voor auto's 
en de mogelijkheden voor de leveranciers voor uitrustingen in het U.K. om met de 
andere leveranciers samen te werken bij de bevoorrading van Chrysler U.K. en de 
gehele Peugeot-Citroen-groep. 

303. De overdracht van een afdeling van een bedrijf aan een concurrent, in casu 
de overdracht van de afdeling intraveneuze oplossingen van de Belgische dochter 
van het farmaceutica concern Smith Kline RIT aan de Belgische dochter van 
collega Baxter Travenol Laboratories, werd eveneens gunstig beoordeeld. De 
relevante markt was het Noord Westen van de Gemeenschap. Hierop bezat noch 
verwierf Baxter een machtspositie(705). 

304. De definitieve integratie door twee ondememingen van een bepaalde ac
tiviteit in een gemeenschappelijke ( dochter) onderneming werd in de formele 
beschikking SHV-Chevron (706), en in de informele interventie Kaiser/Es
tel (707) door de beperkte betekenis van deze operatie toelaatbaar geacht in het 
licht van artikel 86. 

305. lets minder onschuldig leek de voorgenomen ovemame van de afdeling 
aardappelmeelproduktie van de Koninklijke Scholten Honing NV door de 
Cooperatieve Verkoop- en Produktievereniging van Aardappelmeel en Deriva
ten. Het gevaar dat van de bier aannemelijke machtspositie uitging werd volgens 
de Commissie evenwel gemitigeerd door het bestaan van een gemeenschappelijke 
marktordening voor de betrokken produkten waarbij een minimumprijs wordt 
gegarandeerd, wat het gevaar voor misbruiken in de vorm van onredelijke 
verkoopprijzen kon uitschakelen(708). 

306. Slechts in twee gevallen tenslotte kon de voorgenomen (horizontale) con
centratie volgens de Commissie niet zonder wijzigingen worden aanvaard. 
Oorspronkelijk wilde het Engels glasconcem Pilkington aile activa in de sector 
vlakglas van het Franse conglomeraat BSN-Gervais-Danone buiten Frankrijk 
ovememen. Na tussenkomst van het Bundeskartellamt beperkte Pilkington de 
operatie tot de ovemame van Fachglas AG (zodat Glaverbel en het Nederlandse 
Maas bij BSN bleven). Hiermede kon ook de Commissie vrede nemen. De 

(704) Zie in dit verband ook Supplement Bulletin Europese Gemeenschappen, 2/81, De Europese 
Autoindustrie. Standpuntbepaling van de Cornmissie. 
(705) Tiende Mededingingsverslag, 117. 
(706) Beschikking 20 december 1974, PB L 38/14 van 14 februari 1975. 
(707) Negende Mededingingsverslag, 86. 
(708) Achtste Mededingingsverslag, 111. 
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afstand tussen de Pilkington-groep, de absolute nr. een en de nrs. twee en drie op 
de Europese vlakglasmarkt (respectievelijk Saint-Gobain en BSN) werd niet meer 
zo groat en de Commissie kreeg nog garanties van Pilkington en BSN dat de 
wederzijdse raden van beheer en de distributienetten volledig zouden worden 
gescheiden (709). 
In de tweede zaak werd het plan tot overname van de Engelse onderneming 
Wright Scientific Ltd door de Zweedse groep Fortia AB na een klacht en een 
verzoek van een Amerikaanse concurrent (Amcon Coop) aan de Commissie tot het 
treffen van voorlopige maatregelen opgegeven. De voorgenomen fusie zou het 
marktaandeel van de Fortia-groep inzake kolommen voor chromatografieen (ge
bruikt in de research-laboratoria van de farmaceutische industrie) van 63 op 74% 
hebben gebracht(710). 

§ 2. Het voorstel concentratieverordening 

307. Aan de huidige betekenis van artikel 86 inzake concentraties zal een einde 
komen wanneer de Raad het nu reeds sinds 20 juli 1973 ingediende maar in 
1981 (711) gewijzigde voorstel van een verordening op de controle van con
centraties goedkeurt. Het gewijzigde voorstel wordt besproken in het Tiende en 
Elfde Mededingingsverslag(712). Te onthouden valt dat wanneer het marktaan
deel van de betrokken produkten of diensten op de gemeenschappelijke markt 
mindetd® _10_ %_ bedr~g!_ van_de to tale _omzet aan identieke of gelijksoortige 
produkten of diensten, de concentratie geacht wordt verenigbaarte zijnmetde 
gemeenschappelijke markt, behoudens bewijs van het tegendeel door de Com
missie. 

308. Met betrekking tot het verordeningsvoorstel zij nog vermeld dat de Com
missie tevens de mogelijkheid onderzoekt om binnen de grenzen van artikel 86 
rekening te houden met de gevolgen van de industriele ontwikkeling en de sociale 
consequenties van een eventuele toepassing van het verbod. De Commissie wil 
dus het afwegen van de imperatieven van haar mededingingsbeleid tegen impera
tieven van ,hogere orde" binnen de grenzen van artikel 86laten plaatsvinden: 
, ,met name in de huidige economische conjunctuur zou dit probleem kunnen 
rijzen bij de beoordeling in het licht van dit voorschrift van de integratie van een 
ondememing in een belangrijk concern, hetgeen de enige praktische oplossing 
zou kunnen blijken te zijn om de sluiting van fabrieken en het verlies van 
arbeidsplaatsen te voorkomen of noodzakelijk om rentabiliteit van een ondeme
ming in een teruggaande regio of een sector in moeilijkheden zeker te stel
len" (713). 

(709) Tiende Mededingingsverslag, 114-115. 
(710) Elfde Mededingingsverslag, 87. 
(711) Elfde Mededingingsverslag, 28. 
(712) Respectievelijk biz. 33 en 28. 
(713) Tiende Mededingingsverslag, 34. 
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HooFDSTUK VI 

OVERHEIDSONDERNEMINGEN 

309. In: artikel90 worden een aantal specifieke voorschriften gegeven inzake de 
toepassing van de communautaure concurrentievoorschriften op overheidson
dememingen (714). Artike1 90, lid 1, stelt als beginse1 voorop dat de concurren
tiebepalingen, waaronder deze neergelegd in de artikelen 85 en 86, toepasselijk 
blijven op overheidsondememingen, terwijl artikel90, lid 2, een uitzonderings
regime bevat. 

\ 

Er zijn niet veel concrete voorbeelden van toepassingen van deze voorschriften 
door de Commissie in individuele beschikkingen en ook de omvang van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie is op dit punt zeer beperkt te noemen. Op het 
wetgevende vlak is daarentegen een belangrijke stap gezetdoor de Commissie op 
25 juni 1980. Door middel van een richtlijn genomen krachtens artikel90, lid 3, 
ligt het immers in de bedoeling van de Commissie om meer doorzichtigheid te 
verwerven betreffende de financiele betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare 
bedrijven. Tegen deze richtlijn werd echter door niet minder dan drie Lid-Staten 
een beroep tot nietigverklaring ex artikel 173 van het Verdrag ingediend, wat 
aantoont hoe bijzonder politiek geladen deze materie is. Op het ogenblik dat ons 
onderzoek werd afgesloten had het Hof in deze zaak nog geen uitspraak gedaan. 

AFDELING 1 

PRINCIPIELE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN 

310. Artikel90, lid 1, bevat het beginsel van de principiele toepasselijkheid van 
de mededingingsvoorschriften, zowel deze betreffende de mededinging tussen 
ondememingen (artikelen 85-86) als deze inzake overheidssteun, op de over
heidsbedrijven en de ondememingen waaraan de overheid bijzondere of uit
sluitende rechten toevertrouwt. Dit houdt voor de nationale overheid de verplich
ting in ten aanzien van de ondememingen die ze controleren de nodige schik
kingen te nemen opdat deze ondememingen de communautaire concurrentiere
gelen niet zouden overtreden. 

Wanneer de overheidsondememing in strijd handelt met artik:el 85 of 86 zal zij 
aansprakelijkheid zijn voor haar gedragingen, tenzij wanneer deze het gevolg zijn 
van dwang of aansporing door de nationale autoriteiten. In deze laatste veronder
stelling kan enkel tegen de Lid-Staat worden opgetreden (715) en zijn de artikelen 

(714) Over artikel 90, zie PAGE, A., ,Member States, Public Undertakings and Article 90", 
E.L.Rev., 1982, 19; PAPPALARDO, A., Position des monopoles publics par rapport aux monopoles 
prives, in La niglementation du comportement des monopoles et entreprises dominantes en droit 
communautaire, Brugge, 1977, 538. 
(715) Zie Zesde Mededingingsverslag, 171 ; MA TIITJSEN, P., , ,Egalite de traitement des entreprises 
dans le droit des Communautes europeennes'' in Equal Treatment of public and private Enterprises 
FIDE VIII, Copenhagen, 1978, Dee! II, 11.4. 
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85 of 86 niet toepasselijk. De Commissie kan in dit geval een procedure ex artikel 
169 openen of een beschikking geven gebaseerd op artikel 90, lid 3. 

311. In het geschil Sacchi diende het Hof zich te buigen over de vraag of het de 
overheidsondememingen kon worden verboden een machtspositie te verwerven. 
Het Hof antwoordde dat artikel 90, lid 1, toelaat dat Lid-Staten aan ondememin
gen bijzondere of uitsluitende rechten verlenen. De gecombineerde uitlegging 
van de artikelen 86 en 90 bracht het Hof tot de conclusie dat het bestaan van een 
monopolie voor een ondememing waaraan de Lid-Staat uitsluitende rechten 
verleent, als zodanig niet onverenigbaar was met artikel 86. Ook een uitbreiding 
van deze exclusieve rechten was op zichzelf nog niet in strijd met artikel86 (716). 

AFDELING 2 

UITZONDERINGEN OP DE TOEPASSING VAN DE MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN 

312. Krachtens artikel90, lid 2, vallen de ondememingen belast met het beheer 
van diensten van algemeen economisch be lang of die het karakter dragen van een 
fiscaal monopolie slechts onder de communautaire mededingingsvoorschriften 
, , voor zover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun 
toevertrouwde bijzondere taak niet verhindert''. De ontwikkeling van het han
delsverkeer mag echter niet worden bei:nvloed in een mate die strijdig is met het 
belang van de Gemeenschap. De in artikel 90, lid 2, gebezigde bewoordingen 
houden in dat zowel overheidsondememingen als particuliere ondememingen 
waaraan door overheidsoptreden diensten van algemeen economisch belang zijn 
opgedragen kunnen worden bedoeld. 

313. Uit de rechtspraak van het Hof en uit de beschikkingspraktijk van de 
Commissie blijkt dat de uitzonderingen op het principe van artikel90, lid 1, met 
de nodige voorzichtigheid dienen te worden gehanteerd. In het geschilBRTISA
BAM overwoog het Hof dat artikel 90, lid 2, onder bepaalde voorwaarden een 
afwijking van het Verdrag betekent , ,zodat een strikte uitlegging van de defi,nitie 
der ondememingen die zich daarop kunnen beroepen noodzakelijk (was)' ' (717). 
In casu meende het Hof ,,dat, ook al kunnen particuliere ondememingen onder 
deze bepaling vall en, zij niettemin krachtens een overheidsbesluit met het beheer 
van diensten van algemeen economisch belang moeten zijn belast" (718). Hetis 
de taak van de nationale rechter om na te gaan of een ondememing die zich op 
grond van artikel 90, lid 2, op een afwijking van de algemene verdragsregel 
beroept, door de Lid-Staat met het beheer van een dergelijke dienst is belast. 
Zulks kan niet het geval zijn, steeds volgens het Hof, bij een ondememing 
waaraan de overheid geen enkele taak heeft opgedragen en die particuliere 

(716) Sacchi, fur. 1974, 430. 
(717) H.v.J., 23 maart 1974, 127/73, fur. 1974, 318. 
(718) Cursivering toegevoegd. 
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belangen beheert, "zelfs wanneer het om door de wet beschermde industriele 
eigendomsrechten gaat" (719)0 

314. Zich beroepend op de rechtspraak van het Hof inBRT!SABAM wees ook de 
Commissie met klem op de noodzaak van een beperkte interpretatie van het 
uitzonderingsstelsel van artikel 90, lid 2 0 Particuliere ondernemingen kunnen 
slechts stellen dat zij met het verrichten van diensten van algemeen belang , ,zijn 
belast" in de zin van artikel90, lid 2, wanneer dit voortvloeit uit een ,soeverein 
ingrijpen van de overheid'' 0 In de GVL-beschikking oordeelde de Commissie dat 
GVL, dit is een Duitse exploitatiemaatschappij welke vooral de rechten en 
aanspraken waameemt die voor uitvoerende kunstenaars voortvloeien uit de 
Duitse wet op de auteursrechten, aan deze voorwaarde niet voldeedo Immers, aan 
de werkzaamheid van GVL was weliswaar de voorwaarde van over
heidstoestemming verbonden, maar door dit , , toestemmingsvoorbehoud'' van de 
Staat werd geen speciale taak toevertrouwdo Het verlenen van een vergunning aan 
een exploitatiemaatschappij impliceert uitsluitend het toestaan van een bepaald 
handelen en niet het toevertrouwen van bepaalde taken (720) 0 Eveneens overeen
komstig hetBRT!SABAM-arrest oordeelde de Commissie dat, zelfs indien men 
zou aannemen dat GVL met diensten zou zijn belast, dit nog geen diensten van 
algemeen economisch belang zouden zijn aangezien aileen de particuliere belan
gen van kunstenaars werden waargenomen (721) 0 
Daarentegen erkent de Commissie in deNAVEWA -beschikking van 17 december 
1981 (722) dat de bij NA VEW A aangesloten waterleidingmaatschappijen die 
door de overheid zijn opgericht met het oog op de regelmatige voorziening van 
drinkwater, waarbij de bescherming van de volksgezondheid volledig is gewaar
borgd, ondernemingen zijn belast met het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang in de zin van artikel 90, lid 20 Dit volstaat echter niet op 
zichzelf om de uitzonderingsregel toepasselijk te achten want er moet immers 
worden nagegaan of de toepassing van de mededingingsvoorschriften de vervul
ling in rechte of in feite van de aan de betreffende ondernemingen toevertrouwde 
bijzondere taak verhinderto Om de uitzondering te kunnen inroepen is niet 
voldoende dat de naleving van de concurrentievoorschriften de vervulling van 
deze bijzondere taak gecompliceerder maakt: , ,een eventuele beperking van de 
toepassing van de mededingingsvoorschriften kan slechts in overweging geno
men worden wanneer de onderneming over geen enkel ander middel beschikt dat 
technisch en economisch haalbaar is om haar taak te vervullen'' 0 In deNA VEWA
beschikking plaatste de Commissie zich dan ook op het standpunt dat de vast
stelling van discriminerende voorwaarden voor de goedkeuring van door niet-ex
clusieve importeurs ingevoerde apparaten niet noodzakelijk en a fortiori niet 
onmisbaar was voor de bij de NA VEW A aangesloten ondernemingen om de hun 

(719) Zie noot 717 0 
(720) Beschikking 29 oktober 1981, PB L 370/49 van 28 december 1981. 
(721) Zie vorige noot. 
(722) PB L 167/39 van 15 juni 19820 
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toevertrouwde taak te vervullen. Derhalve verzette artikel90, lid 2, zichin casu 
niet tegen de toepassing van de verbodsregel van artikel 85, lid 1. De gedach
tengang van de Commissie in de NA VEW A-beschikking was trouwens groten
deels dezelfde als deze welke de Commissie reeds had gevolgd in de vroegere 
Pabst & Richarz-beschikking(723). 

315. De vraag in hoeverre in geschillen voor de nationale rechter ondememingen 
zich op de uitzonderingsregel van artikel 90, lid 2, kunnen beroepen om te 
ontsnappen aan de toepassing van de artikelen 85 en 86 is door het Hof niet steeds 
met de nodige graad van preciesheid beantwoord. Deze rechtspraak roept boven
dien enige vraagtekens op omdat ze op het eerste gezicht bepaalde tegenstrijdig
heden lijkt te bevatten. 
Vertrekpunt is het arrest Muller van 14 juli 1971. Hierin stelt het Hof dat artikel 
90, lid 2, geen onvoorwaardelijke regel geeft aangezien , ,de toepassing van deze 
bepaling een beoordeling inhoudt van de eisen die inherent zijn aan de vervulling 
van de bijzondere taken der betrokken ondememingen enerzijds en aan de 
bescherming van het be lang der Gemeenschap anderzijds' '. Zulke beoordeling 
maakt deel uit van de algemene economische doeleinden welke de Lid-Staten 
onder toezicht van de Commissie nastreven, wat het Hof doet besluiten dat in het 
huidige stadium geen individuele rechten ontstaan (724). Met de arresten BRT I 
SABAM en Sacchi heeft het door het Hof uitgedrukte standpunt in Muller echter 

__ e~11deel van z;ijll guidelij!clu:id verloren. In het reeds boger vermelde BRT!SA
BAM -arrest overwoog het Hof dat de nationale rechter behoort-ila tegaan of een 
ondememing die zich op de uitzondering van artikel90, lid 2, beroept ,met een 
beheer van een dienst van algemeen economisch be lang is be last'' (725). Aange
zien het Hof in deze zaak hoofdzakelijk de nadruk legde op het onderzoek of er al 
dan niet door middel van een soevereine overheidsdaad bepaalde taken van 
algemeen belang waren opgedragen aan bepaalde ondememingen konden wel
licht nog geen verdere algemene conclusies worden getrokken over de hanteer
baarheid van artikel 90, lid 2, door de nationale rechter. W anneer voor de rechter 
in de Lid-Staten de bijzondere status van de ondememing wordt ingeroepen om te 
ontsnappen aan de dwingende verdragsvoorschriften mag worden verwacht dat 
de nationale rechter nagaat of aan de ondememing het beheer van diensten van 
algemeen belang is opgedragen. Het Sacchi-arrest lijkt een grotere terugkeer te 
bevatten op de stappen die in hetMuller-arrest werden gezet. Hierin stelt het Hof 
dat de verbodsbepalingen van artikel 86 ,zelfs in het kader van artikel 90, 
rechtstreeks werken en voor de justitiabelen rechten medebrengen welke de 
nationale rechter dient te handhaven" (726). Dit concludeerde het Hof naar 
aanleiding van de opsomming door de nationale rechter in zijn prejudiciele vraag 

(723) Beschikking 26 juli 1976, PB L 231/24 van 21 augustus 1976. 
(724) Zaak 10/71, fur. 1971, 730. 
(725) fur. 1974, 319. 
(726) fur. 1974, 431. 
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van een aantai gedragingen die eventueel een misbruik in de zin van artikel 86 
zouden kunnen opleveren. Er was, aidus het Hof, stellig van misbruik sprake 
, ,indien een ondememing die het monopolie voor de reclametelevisie bezit, de 
gebruik:ers van haar diensten onredelijke tarieven of voorwaarden oplegt, ofbij de 
toe gang tot de televisiereclame discrimineert tussen de nationale producenten of 
produkten enerzijds en die van andere Lid-Staten anderzijds''. Volgens het Hof 
stand het in ieder afzonderlijk gevai aan de nationaie rechter om het bestaan van 
een misbruik vast te stellen en aan de Commissie om in het kader van haar 
bevoegdheden hiertegen op te treden(727). Ingevai dit arrest impliceert dat de 
nationaie rechter niet aileen kan nagaan of door middel van een soevereine 
overheidsdaad taken van aigemeen be lang zijn overgedragen maar eveneens, 
wanneer dit het gevai is, dat hij moet kunnen onderzoeken of de toepassing van de 
concurrentievoorschriften de vervulling van de opgedragen taken niet verhindert, 
dan is het evident dat de uitspraak van het Hof in hetMuller-arrest grotendeels 
opzij wordt gezet. In deze hypothese wordt immers duidelijk artik:el 90, lid 2, 
gehanteerd en wordt aan dit voorschrift een belangrijke graad van directe werking 
toegekend. Indien deze veronderstelling de juiste is wekt het wel enige verwon
dering dat het Hof, in zijn rechtspraak, zelf niet wijst op deze evolutie. Eveneens 
zijn de conclusies van de advocaten-generaal MA YRAS en REISCHL niet van die 
aard om op dit punt de nodige klaarheid te verschaffen. In de conclusies voor het 
arrestBRT /SABAM neemt advocaat-generaal MA YRAS de gedachtengang van het 
Hof in Muller over en stelt dat de rechtspraak over de niet-directe werking van 
artik:el90, lid 2, nog steeds ,haarwaarde (heeft) behouden" (728). De conclusies 
van advocaat-generaal REISCHL in het geschil Sacchi werden genomen v66r dat 
het Hof het BRTISABAM-arrest had uitgesproken zodat ook hier geen nieuwe 
elementen aan het licht werden gebracht. In deze conclusies werd de uitspraak 
van het Hof in Muller gevolgd(729). 

Indien men deBRT!SABAM enSacchi-uitspraken niet als een tegenstelling met 
het Muller-arrest interpreteert dan zouden eerstgenoemde arresten aileen in
houden dat de nationale rechter kan nagaan of een ondememing via een autonome 
overheidsliandeling met een opdracht van algemeen be lang werd be last. Is dit niet 
het gev.al dan zou uiteraard de uitzondering van artikel 90, lid 2, niet kunnen 
worden ingeroepen. Is dit wel het geval dan zou de nationale rechter niet de 
volgende stap in de analyse gebaseerd op artikel90, lid 2, mogen zetten en zou hij 
niet kunnen nagaan of de toepassing van de mededingingsvoorschriften de ver
vulling van de aan de ondememing opgedragen taak verhindert. HetSacchi -arrest 
zou derhalve in deze veronderstelling alleen betekenen dat de nationaie rechter 
een inbreuk op de direct werkende verbodsvoorschiften kan vaststellen doch dat 
hij de uitzondering van artik:el 90, lid 2, zelf niet zou kunnen hanteren. Anders 
uitgedrukt, zonder een optreden van de Commissie zou de directe werking van 
artikel85, lid 1, of artik:el86 primeren hoven de uitzondering van artikel90, lid 2. 

(727) Zie vorige noot. 
(728) fur. 1974, 328. 
(729) Jur. 1974, 443. 
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AFDELING 3 

DOORZICHTIGHEID IN DE FINANCIELE BETREKKINGEN TUSSEN LID-STATEN EN 
OPENBARE BEDRIJVEN 

316. Krachtens artikel 90, lid 3, waakt de Commissie over de toepassing van 
artikel 90 en richt ze, voor zover nodig, passende richtlijnen of beschikkingen tot 
de Lid-Staten. 
Reeds in het Zesde Mededingingsverslag wees de Commissie erop dat artikel 90, 
lid 3, haar niet alleen de bevoegdheid gaf op te treden als reactie op een bepaalde 
situatie maar dat ze tevens algemene preventieve maatregelen kon nemen waar
door het toepassingsveld van artikel90 met een grotere graad van nauwkeurigheid 
kon worden afgebakend(730). 

317. Na eenjarenlange voorbereiding werd uiteindelijk op 25 juni 1980 door de 
Commissie de richtlijn genomen betreffende de transparantie in de financiele 
betrekkingen tussen Lid-Staten en openbare bedrijven(731). De richtlijn houdt 
voor de Lid-Staten de verplichting in de Commissie op haar verzoek(732) 
gegevens te verstrekken over de bestaande financiele banden tussen de Lid-Staten 
en hun openbare bedrijven. In deze richtlijn wordt het begrip , ,openbaar bedrijf'' 
nader omschreven en het materiele toepassingsveld afgebakend. De hoofdbrok 
heeft echter betrekking op de aard van de relatie tussen de overheid en het 
openbaar bedrijf. Openbare bedrijven, aldus artikel 2 van de richtlijn, zijn 
bedrijven waarop de overheden rechtstreeks of onrechtstreeks een dominerende 
invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom of financiele deelneming. 
Dominerende invloed wordt vermoed uitgeoefend te kunnen worden wanneer de 
overheid aldan niet rechtstreeks a) de meerderheid van het geplaatste kapitaal van 
dat bedrijf bezit; b) over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de 
door het bedri jf uitgegeven aandelen beschikt of c) meer dan de helft der leden van 
het orgaan van bestuur, van beheer of van toezicht van genoemd bedrijf kan 
benoemen. De richtlijn bevat voorts een niet-limitatieve opsomming van de meest 
voor de hand liggende voorbeelden van mogelijke financiele betrekkingen tussen 
overheid en openbare bedrijven waarin doorzichtigheid moet worden verschaft. 
Worden vermeld a) vergoeding van bedrijfsverliezen; b) kapitaalinbreng of 
dotatie; c) inbreng a fonds perdu en leningen tegen gunstige voorwaarden; d) 
verlening van financiele voordelen door het achterwege laten van de inning van 
wins ten of vorderingen; e) het afzien van een normale beloning voor de aange
wende openbare middelen; f) vergoeding van door overheden opgelegde las ten 
(artikel 3). 

(730) Zesde Mededingingsverslag, 172. 
(731) PB L 195/35 van 29 juli 1980. 
(732) In het oorspronkelijke ontwerp was voor de Lid-Staten de verplichting opgenomen de Commis
sie in kennis te stellen van toegewezen midde1en aan openbare bedrijven. In hetNegende Mededin
gingsverslag, 14 7 wordt gewezen op het feit dat de Lid-Staten deze inlichtingen slechts ,op verzoek" 
van de Commissie zouden dienen te verstrekken. 
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De richtlijn is niet toepasselijk op openbare bedrijven werkzaam op het vlak van 
water, energie, posterijen, telecommunicatie en vervoer. Evenmin is ze toepas
selijk op openbare kredietinstellingen en op openbare bedrijven die een bepaalde 
omzetgrens niet bereiken ( artikel 4). 

318. Deze richtlijn is door een aantal Lid-Staten niet in dank afgenomen. Drie 
Lid-Staten- Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en ltalii~- hebben een beroep tot 
nietigverklaring ex artikel 173 bij het Hof van Justitie ingediend(733), terwijl 
Duitsland en Nederland in de procedure tussenbeide zijn gekomen ter onder
steuning van de Commissie. Het arrest wordt nog in de eerste helft van 1982 
verwacht, terwijl advocaat-generaal REISCHL op 4 mei 1982 in deze zaak con
clusies heeft genomen waarin hij besloot tot de verwerping van het beroep. Het 
voomaamste rniddel dat tegen de Commissie wordt aangebracht is dat zij onbe
voegd zou zijn dergelijke richtlijn te nemen. Artikel 90, lid 3, zou niet aan de 
Commissie de bevoegdheid verlenen een algemeen preventief beleid te voeren 
doch zou enkel toelaten dat individuele oplossingen worden gezocht voor con
crete situaties. Bovendien zou de richtlijn zich op het domein begeven van het 
steunmaatregelenbeleid, terwijl op dit vlak niet de Comrnissie maar wei de Raad 
in artikel 94 de bevoegdheid bezit om algemene beleidsregelen te nemen. Voorts 
wordt door de Franse en ltaliaanse Regering de noodzaak betwist van een 
dergelijke richtlijn en wordt de omschrijving van , ,openbaar bedrijf'', zoals 
gegeven in artikel 2, aangevochten. Tevens zou, naar hun mening, de richtlijn 
nieuwe verplichtingen voor de Lid-Staten in het Ieven roepen die geen grondslag 
in het V erdrag vinden. V ooral op basis van een analyse waarin de werkingssferen 
van artikel 90 enerzijds en artikel 92-94 (steunmaatregelen) anderzijds worden 
afgegrensd oordeelde advocaat-generaal REISCHL dat de Comrnissie binnen de 
perken van haar bevoegdheid was gebleven. 

HOOFDSTUK VII 

BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE EN RECHTSBESCHERMING 
VAN ONDERNEMINGEN 

319. Los van de materiele interpretatie en toepassingsvraagstukken die in dit 
overzicht reeds ruimschoots werden behandeld dient bij een studie van het 
communautaire mededingingsrecht aandacht te worden geschonken aan de be
voegdheden waarover de Comrnissie beschikt om haar taak uit te oefenen(734). 

(733) Zaken 188190/80. 

(734) Zie hierover ook KERSE, C.S. EEC Antitrust procedure, Londen, 1981; TEMPLE LANG, J., 
,Community anti trust law-Compliance and enforcement", C.M.L.Rev., 1981, 335. 
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De Commissie bezit immers een aantal specifieke bevoegdheden die haar krach
tens het Verdrag, maar hoofdzakelijk door middel van uitvoeringsvoorschriften 
en in het bijzonder V o 17, zijn verleend. Deze bevoegdheden zoals ze in de 
communautaire rechtsinstrumenten zijn beschreven kunnen niet worden gei:so
leerd van de wijze waarop de Commissie haar beschikkingspraktijk in concreto 
uitoefent en van de eventuee1 door het Hof van Justitie op dit vlak uitgevoerde 
controle. 
De in Vo 17 opgesomde bevoegdheden zijn ook de basis geweest voor de 
onderverdeling van dit hoofdstuk. Berst wordt aandacht besteed aan de be
voegdheden waarbij de Commissie een onderzoek afsluit. Achtereenvolgens 
komen aan de orde: negatieve verklaring, vrijstelling, vaststelling van een in
breuk. Tevens wordt even stilgestaan bij de praktijk volgens dewelke de Commis
sie op informele wijze een dossier afsluit. Vrij uitvoerig wordt op de sanctione
rende bevoegdheid welke de Commissie krachtens Vo 17 bezit ingegaan. Aange
zien zich vooral in de laatste jaren van de door ons onderzochte periode belang
wekkende ontwikkelingen hebben voorgedaan wordt het probleem van het opleg
gen van geldboeten uitvoeriger behandeld dan voorheen het geval was. Hetzelfde 
kan worden gezegd wat het aanwenden van bevoegdheden betreft die het de 
Commissie moet mogelijk maken zich een oordeel te vormen over het al dan niet 
bestaan van een inbreuk op artikel85 of 86. Vooral de vergaande verificatiebe
voegdheid heeft reeds aanleiding gegeven tot heel wat controverse. Hierbij zij 
nog vermeld _d_at _de. Cornmissie eyel!eens bevoegd werd geacht om zonodig 
voorlopige maatregelen te nemen. Deze bevoegdheid die niet in Vo 17 met zoveel 
woorden is vermeld werd door het Hof van Justitie onlangs nog erkend. 

320. Wie bevoegdheden van de Commissie zegt kan zich niet onthouden de 
vraag op te werpen in welke mate ondernemingen rechtsbescherming ge
nieten (735). Ret is zo dat bevoegdheden die een onderzoekafsluiten- tenzij dit 
op informele wijze gebeurt- uitmonden in een beschikking. Hetzelfde is het 
geval voor het uitoefenen van de sanctionerende bevoegdheden en wanneer er in 
de onderzoeksfase zich moeilijkheden voordoen kan de Commissie bij beschik
king om inlichtingen verzoeken of bij beschikking een verificatie verrichten. 
Tegen al deze beschikkingen staat door de betrokkenen een beroep bij het Hof van 
Justitie open ex artikel173, lid 2, E.E.G.-Verdrag. Ten aanzien van een beroep 
tegen boeten en dwangsommen bezit het Hof van Justitie bovendien volledige 
rechtsmacht ex artikel 172 van het V erdrag juncto V o 17 en kan het het boetebe
drag of de dwangsom wijzigen. Een en ander heeft tot belangrijke procedures bij 
het Hof aanleiding gegeven en tijdens de redactie van dit overzicht werden de 
auteurs soms genoodzaakt de grens van de onderzoeksperiode te doorbreken 
omdat onmogelijk de meest recente stand van de rechtspraak kon worden verzwe
gen. Bovendien wordt nog uitvoerig gelllustreerd op welke wijze de Commissie 
volgens Vo 17 de rechten van belanghebbenden en derden dient te beschermen. 

(735) Zie hierover GOFFIN, L., ,,Lajurisprudence da la Cour de Justice sur les droits de la defense'', 
Cah. dr. eur., 1980, 127; VAN BAEL, I., ,EEC Antitrust enforcement and adjudication seen by 
defence counsel", Revue suisse du droit international de la concurrence, 1979, 1. 
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AFDELING 1 

BEVOEGDHEDEN TER AFSLUITING VAN EEN PROCEDURE 

§ 1 Negatieve verklaring 

321. Op verzoek van de betrokken ondememingen of ondememersverenigingen 
kan de Commissie vaststellen, dat, op grond van de gegevens die haar bekend 
zijn, voor haar geen aanleiding bestaat om tegen een overeenkomst, besluit of 
gedraging, krachtens artikel 85, lid 1, of artikel 86 van het Verdrag op te treden. 
Een negatieve verklaring is derhalve fundamenteel verschillend van een vrij
stelling of ontheffing. Het verlenen van een ontheffing veronderstelt immers een 
inbreuk op artikel85, lid 1, doch wegens bepaalde omstandigheden is artikel 85, 
leden 1 en 2, niet toepasselijk. Voorwaarde voor ontheffing is dat de in artikel85, 
lid 3, opgesomde eisen zijn vervuld. Bovendien zij eraan herinnerd dat geen 
vrijstelling kan worden verleend voor misbruik van machtsposities. 

322. Men kan niet zeggen dat de Commissie veelvuldig gebruik maakt van haar 
bevoegdheid om een negatieve verklaring te geven. De Commissie gaat er 
kennelijk van uit dat een ,informele" afhandeling van de dossiers vaak in de 
plaats kan komen van de formele procedure (zie verder nr. 333). Vooral wanneer 
de Commissie het nodig oordeelt een of ander principieel punt te verduidelijken 
wordt een beschikking genomen. 
In de periode 1974-1981 werden slechts een tiental formele beschikkingen 
houdende een negatieve verklaring gegeven. In een drietal beschikkingen werden 
voorts deels een vrijstelling, deels een negatieve verklaring verleend(736). 
Negatieve verklaringen werden gegeven ten aanzien van onder meer een licen
tieovereenkomst(737), samenwerkingsovereenkomst waarbij een gemeenschap
pelijke dochter voor de distributie van produkten werd opgericht(738), samen
werkingsovereenkomst op technisch vlak, reclame, enz. (739), standaarddistri
butieovereenkonist (7 40), selectieve distributieovereenkomst (7 41), garantie
stelsel(742) enz. Na een onderzoek van de eigen kenmerken van iedere indivi
duele overeenkomst was de Commissie tot het besluit gekomen dat er geen 
redenen bestonden om krachtens artikel 85, lid 1, op te treden. 

(736) Zie beschikking 15 december 1975, SABA, PB L 28/19 van 3 februari 1976; beschikking 2 
december 1976, Junghans, PB L 30/10 van 2 februari 1977; beschikking 23 december 1977, 
Campari, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
(737) Beschikking 23 december 1977, Campari, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
(738) Beschikking 20 december 1974, Chevron, PB L 38/14 van 12 februari 1975. 
(739) Beschikking 16 oktober 1980,/ndustrieverband Solnhofener Natursteinplatten, PB L 318/32 
van 16 december 1980. 
(740) Beschikking 17 april 1980, Krups, PB L 120/26 mei 13 mei 1980. 
(741) Beschikking 2 december 1976, Junghans, PB L 30/10 van 2 februari 1977. 
(742) Beschikking 23 oktober 1978, Zanussi, PB L 322/36 van 16 november 1978. 
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§ 2 V erlenen van vrijstelling 

323. De Commissie heeft de bevoegdheid de bepalingen van artikel 85, lid 1, 
buiten toepassing te verklaren ten aanzien van overeenkomsten, besluiten van 
ovememersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Artikel 
85, lid 3, E.E.G.-Verdrag en Vo 17 bepalen de voorwaarden waarbinnen een 
ontheffing of vrijstelling kan worden verleend. De materiele voorwaarden wer
den in dit overzicht reeds uitvoerig besproken. Thans worden aileen nog een 
aantal aspecten onderzocht die verband houden met de ontheffingsprocedure als 
zodanig. Bekomt de betrokken ondememing een ontheffing krachtens artik:el85, 
lid 3, dan kan deze zich ten overstaan van derden op de geldigheid van de 
overeenkomst beroepen voor de nationale rechter(743). 

A. AANMELDING ALS VOORWAARDE VOOR ONTHEFFING 

324. Tenzij wanneer overeenkomsten vallen onder artikel 4, lid 2, Vo 17 of 
wanneer groepsvrijstelling werd verleend kunnen geen overeenkomsten, be
sluiten van ondememersverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedra
gingen worden vrijgesteld dan na aanmelding. 

325. Verordening 27162 die reeds herhaaldelijk werd aangepast, omschrijft de 
vorm waarin de aanmelding(744) dient te geschieden. Hiervoor dient het for
mulier AlB te worden gebruikt. De aanmeldingen moeten de in formulier AlB 
aangegeven inlichtingen bevatten (artikelen 1 en 2). Verschillertde ondememin
gen die bij een kartel betrokken zijn kunnen voor de indiening van de aanmelding 
gebruik maken van een formulier (artikel 3). 
Op de vraag of de aanmelding ook op een andere wijze kon gebeuren dan via het 
document AlB antwoordde het Hof ontkennend. Reeds uit de bewoordingen zelf 
van de betreffende verordeningsvoorschriften kon worden afgeleid, aldus het 
Hof, dat het gebruik van het formulier AlB derhalve verplicht was en een 
onontbeerlijke voorwaarde vormde van de aanmelding(745). Het voorschrijven 
van een welbepaald formulier dwingt immers betrokkenen een antwoord te geven 
op een reeks precieze vragen (7 46) en houdt eveneens verb and met de doelstelling 
een efficient toezicht te verzekeren en de administratieve controle zoveel moge
lijk te vereenvoudigen(747). Brieven zonder het formulier AlB of antwoorden in 
het kader van een verzoek om inlichtingen ( artikel11, Vo 17) zullen dan ook niet 
als aanmeldingen kunnen worden beschouwd. 

326. In het arrest VBBB IEldi Records nam het Hof aan dat een overeenkomst in 
haar geheel als behoorlijk aangemeld kan worden beschouwd en dus de werking 
van een aangemelde overeenkomst kan hebben, wanneer de volledige tekst ervan 

(743) H.v.J., 11 december 1980, L'Oreal/De Nieuwe Amck, 31/80, fur. 1980, 3775. 
(744) De regeling is deze1fde voor verzoeken om negatieve verklaringen. 
(745) H. v .J., 29 oktober 1980, Van Landewyck/Commissie, 209-215 en 218/78, Jur. 1980, 3243. 
(746) Distillers, Jur. 1980, 2263. 
(747) Jur. 1980, 3243. 
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als bijlage aan het aanmeldingsformulier is gehecht, zelfs indien slechts enkele 
artikelen uit de overeenkomst op het aanmeldingsformulier zijn vermeld, op 
voorwaarde echter dat de beschrijving eerlijk en nauwkeurig inlichtingen aan
geeft en mits zij de bepalingen die destijds het belangrijkst werden geacht, 
getrouwelijk weergegeven. Dit zal echter niet het geval zijn indien uit de ver
strekte gegevens duidelijk de bedoeling blijkt om slechts een deel van de overeen
komst aan te melden(748). 

B. DE ONTHEFFINGSBESCHIKKING 

327. In de periode 1974-1981 werden ongeveer 25 individuele vrijstellingen 
verleend waarvan een vijftal betrekking hadden op verlengingen van reeds eerder 
toegestane vrijstellingen. De vrijstellingen liepen over een brede waaier van 
vormen van samenwerking en betroffen met name overeenkomsten betreffende 
research en ontwikkeling(749), technische samenwerking(750), reglementerin
gen van intemationale tentoonstellingen(751), specialisatie(752), merklicen
tie (7 53), selectieve distributie (7 54), alleenverkoop (7 55), octrooi- en know how 
licenties(756), joint ventures (757), commerciele samenwerking tussen fa
brikanten(758), gemeenschappelijke verkoop en verspreiding(759), ge
meenschappelijke aankoop(760). Ook inzake samenwerking op het vlak van de 
opwerking van splijtstoffen heeft de Commissie vrijstellingen verleend(761). 

(748) H.v.J., 20 maart 1980, 106/79, Jur. 1980, 1148. 
(749) Beschikking 21 december 1977, Sopelem-Vickers, PB L 70/47 van 13 maart 1978 en verlen
gingvan geldigheidsduurin beschikkingvan 26november 1981,PB L 391!1 van31 december 1981; 
beschikking 17 januari 1979, Beecham-Parke, Davis, PB L 70/11 van 21 maart 1979; beschikking 20 
december 1974, Rank-Sopelem, PB L 29/20 van 3 februari 1975. 
(750) Beschikking 16 oktober 1980, Industrieverband Solnhofener Natursteinplatten, PB L 260/24 
van 3 oktober 1980. 
(751) Beschikking 7 december 1978, EMO, PB L 11/16 van 17 januari 1979; beschikking 7 
november 1977,BPICA, PB L299/18van23november 1977;beschikking 17 juli 1975,ExpoDental, 
PB L 228/17 van 29 augustus 1975. 
(752) Beschikking 23 december 1977, Jaz-Peter, PB L 61/17 van 3 maart 1978; beschikking 15 
december 1975, Bayer-Gist-Brocades, PB L 30/13 van 5 februari 1976. 
(753) Beschikking 23 december 1977, Campari, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 
(754) Beschikking 13 december 1974, BMW, PB L 29/1 van 3 februari 1975; beschikking 15 
december 1975, SABA, PB L 28/19 van 3 februari 1976; beschikking 2 december 1976, Junghans, PB 
L 30/10 van 2.februari 1977. 
(755) Beschikking 19 december 1974,Duro-Dyne, PB L 29/11 van3 februari 1975; beschikking 19 
december 1974, Goodyear Italiana-Euram, PB L 29/11 van 3 februari 1975. 
(756) Beschikking 18 juli 1975, Kabelmetal-Luchaire, PB L 222/34 van 22 augustus 1975. 
(757) Beschikking 20 januari 1977, Vacuum Interrupters, PB L 48/2 van 19 februari 1977; besclllk
king 25 juli 1977, De Laval-Stork, PB L 215/11 van 23 augustus 1977; beschikking 23 november 
1977, GEC-Weir Sodium Circulators, PB L 327/26 van 20 december 1977. 
(758) Beschikking 12 december 1979, Transocean Marine Paint, PB L 39/73 van 15 februari 1980. 
(759) Beschikking 17 november 1981,Langenscheidt-Hachette, PB L39/25 van 11 februari 1982. 
(760) Beschikking 9 juli 1980, National Sulphuric Acid Association, PB L 260/24 van 3 oktober 
1980. 
(761) Beschikkingen 23 december 1975, Kewa en United Reprocessors, PB L 51/7 en 15 van 26 
februari 1976. 
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Ret aantal formele vrijstellingen is echter uitzonderlijk klein in verhouding met 
het totaal aantal aanmeldingen. Ret jaargemiddelde aanmeldingen (en verzoeken 
om negatieve verklaring) in de periode 1974-1981 bedroeg immers ongeveer 
4000(762). Indien er slechts weinig ontheffingsbeschikkingen worden genomen 
dan wil dit nog niet zeggen dat deze die worden genomen onbelangrijk zouden 
zijn. Veelal bevatten dergelijke beschikkingen bepaalde beleidsprincipes ten 
aanzien van bepaalde vormen en soorten overeenkomsten, zoals uit dit overzicht 
reeds voldoende is gebleken. 

328. Benevens de toetsing van de overeenkomst, besluit of feitelijke gedraging 
aan de materiele criteria van artikel 85, lid 3, E.E.G.-Verdrag wordt door de 
Commissie in de beschikking tevens de geldigheidsduur van de ontheffing aange
duid alsmede de voorwaarden waarvan de vrijstelling eventueel afhankelijk is 
gesteld. 

1. Duur van de ontheffing 

329. De Commissie bepaalt de datum met ingang waarvan de vrijstelling in 
werking treedt. Deze datum kan niet vroeger zijn dan die van de aanmelding 
(artikel6, lid I, Vo 17). Wanneer ondememingen die een overeenkomsthebben 
aangemeld, na interventie van de Commissie, hun overeenkomst aanpassen aan 
de eisen van de Commissie dan zal de eventuele vrijstelling die hierop volgt in de 
regel ingaan op het ogenblik waarop de overeenkomst w_erd aangepast(I_(iJ)_._ _ 

330. De vrijstelling wordt steeds voor een bepaalde duur verleend (artikel8, lid 
1, Vo 17) en de Commissiepraktijk leert ons dat deze varieert van 3 tot maximum 
15 jaar. Indien een overeenkomst van beperkte duur aan de orde is waarvan de 
looptijd vervalt binnen afzienbare tijd na het nemen van de beschikking dan valt 
het tijdstip van het verstrijken van de overeenkomst in de regel samen met het 
einde van de geldigheidsduur van de beschikking(764). 
V erschillende factoren bei:nv loeden het bepalen van de duur van de ontheffing. In 
de United reprocessors-beschikking wordt een ontheffingsduur verleend van 
vijftien jaar of tot dat de installaties bestemd voor het opwekken van splijtstoffen 
gedurende twee achtereenvolgende jaren in bedrijf zijn geweest met een capaci
teit van 75 %(765). Zowel het voorwerp van de overeenkomst als de grote 
investeringen wettigen in casu deze lange duur. De belangrijkheid van de inves
tering, de lange duur van research en het streven naar specialisatie zijn inderdaad 
belangrijke elementen die de Comrnissie in overweging neemt om een lange of 
relatieflange geldigheidsduur toe te staan(766). In de Beecham-Parke, Davis-be-

(762) Op de trage afhandeling van de dossiers wordt verder nog teruggekomen, zie nr. 333 e.v. 
(763) Zie bijvoorbeeld Campari-beschikking, PB L 70/69 van l3 maart 1978. 
(764) Zie bijvoorbeeldBMW-beschikking, PB L 29/1 van 3 februari 1975. 
(765) PB L 51 van 26 februari 1976. 
(766) Zie Vacuum Interrupters, PB L 48/2 van 19 februari l977;Bayer/Gist-Brocades, PB L 30/13 
van 5 februari 1976. 
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schilling stelt de Commissie dat wat de duur van de ontheffing betreft rekening 
moet worden gehouden met de aanzienlijke investeringen en ook met de redelijke 
verwachtingen van de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeen
komst. In het bijzonder, aldus de Commissie, moet rekening gehouden worden 
, ,met het tijdsbestek dat vereist is om een succesvol ontwikkelingsprogramma te 
voltooien tot het afzetstadium''. In casu betrof het een overeenkomst aangaande 
de ontwikkeling van een produkt dat voor de behandeling van de aantasting van de 
bloedsomloop bij de mens bestemd was en waarvoor langdurige proeven waren 
vereist (7 67). 
Anderzijds zijn er factoren die de ontheffingsduur beperken. Herhaaldelijk heeft 
de Commissie gewezen op de marktpositie die de betrokken ondernemingen 
innemen(768). De grootte van de ondernemingen alsmede de marktstructuur 
kunnen eveneens in aanmerking worden genomen(769). 

2. Voorwaarden verbonden aan de ontheffing 

331. Krachtens artikel 8, lid 1, Vo 17 kunnen ontheffingsbeschikk:ingen voor
waarden en verplichtingen inhouden. De overgrote meerderheid van de onthef
fingsbeschikk:ingen verplichten de ondernemingen bepaalde voorwaarden te ver
vullen(770). Een vaak terugkomende voorwaarde is dat op geregelde tijdstippen 
verslagen moeten worden gestuurd naar de Commissie over de wijze waarop een 
overeenkomst wordt nageleefd. In deRank-Sopelem-beschikking wijst de Com
missie erop , ,dat, gelet op het marktaandeel van de betrokken ondernemingen, op 
hun traditioneel belangrijke positie aan de spits van de research, juist in een sector 
met zo gespecialiseerde technologie, op de nog recente opening van de markten, 
ten gevolge van de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de E.E.G., de 
Commissie gelegenheid moet hebben te zijner tijd, zonodig de ontwikkeling nate 
gaan van de uit de overeenkomst voortvloeiende situatie op de markt van de 
betrokken produkten''. Het aan de Commissie voor te leggen rapport diende dan 
ook aile nodige gegevens te bevatten op grond waarvan de Commissie de 
ontwikkeling kan volgen van de toepassing van deze overeenkomst en haar 
gevolgen op de markt van de betreffende produkten, met name uit een oogpunt 
van de handhaving van een effectieve concurrentie binnen de Ge
meenschap (771). 

Vaak terugkerende voorwaarden zijn dat iedere wijziging van de aard van de 
overeenkomst en uitbreiding van de samenwerking tussen de partijen aan de 

(767) Beschikking 17 januari 1979, PB L 70/11 van 21 maart 1979. 
(768) ZieJunghans-beschikking, PB L 30/10 van 2 februari 1977; Beecham-Parke, Davis, PB L 
70/11 van 21 maart 1979. 
(769) Bayer/Gist-Brocades, PB L 30/13 van 5 februari 1976. 
(770) S1echts in een drietal ontheffingsbeschikkingen werden geen speciale voorwaarden aan de 
vrijstellingen verbonden. Ze betroffen aile bepaa1de vormen van alleenverkoop, zieDuro-Dyne-be
schikking, PB L 29/11 van 3 februari 1975; Goodyear ltaliana, PB L 38/10 van 12 februari 1975; 
Junghans, PB L 30/10 van 2 februari 1977. 
(771) Beschikking 20 december 1974, PB L 29/20 van 3 februari 1975. 
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Commissie moet worden medegedeeld (772) of nog dat belangrijke verschuivin
gen in de structuur en bezit van het aandelenpakket en eventueel bepaalde 
personele verbindingen aan de top ter kennis moeten worden gebracht van de 
Commissie(773). Tevens worden soms balansen, activiteits- en technische ver
slagen gevraagd (77 4). In bepaalde gevallen moeten verslagen over marktaandeel 
en omzet van de ondemerningen en over de ontwikkeling van het handelsverkeer 
in de Lid-Staten worden overgelegd(775). Andere voorwaarden hielden zeer 
nauw verband met de aard van de overeenkomst die aan de orde was en hadden 
met name betrekking ophet verschaffen van inlichtingen aangaande weigeringen 
ondememingen tot het distributienet toe te laten(776) en op het verstrekken van 
gegevens over het inrichten van en het toelaten van deelnemers aan intemationale 
tentoonstellingen (777). Een punt verdient in het kader van de aan de ontheffing 
verbonden voorwaarden nog te worden vermeld. Herhaaldelijk wijst de Commis
sie erop dat ze moet worden op de hoogte gebracht van de op basis van arbitrage
clausules gedane uitspraken(778). Deze kunnen immers het risico inhouden dat 
een interpretatie van de overeenkomst geen rekening houdt met de strekking van 
de ontheffingsbescbikking, wat de Commissie dan ook zou kunnen nopen tot een 
berziening van deze bescbikking (779). In de Campari-bescbikking preciseert de 
Commissie nog , ,dat de arbitrale procedure de betrokkenen meer dan de normale 
gerechtelijke procedure blootstelt aan bet risico van een interpretatie der overeen
komsten die de grenzen van de vrijstelling te buiten gaan, met name indien de 
arbiters, die zoals in bet onderhavige als goede mannen naar billijkheid uitspraak 
doen, niefgehouden iijn liefinateriele rechttoe te passen". Nocbtans zijn, aldus 
de Commissie, artikelen 85 en 86 constitutieve elementen van de openbare orde 
van de E.E.G. (780). 

(772) UnitedReprocessors-beschikking,PB L51/7 van26februari 1976;KEWA-beschikking,PB L 
51/15 van 26 februari 1976; Transocean-beschikking, PB L 286/1 van 5 november 1975; Sopelem
Vickers-beschikkingen, PB L 70/47 van 13 maart 1978 en PB L 391/1 van 31 december 1981; 
Bayer/Gist-Brocades-beschikking,PB L 30/13 van 5 februari 1976 ;De Laval-Stork-beschikking,PB 

_ L215/11 van23 augustus 1977;GEC-beschikking,PB L327/26van20december 1976;Beecham
Parke, Davis-beschikking, PB L 70/11 van 21 maart 1979. 
(773) Transocean-beschikking, PB L 286/1 van 5 november 1975; Vacuum Interrupters-beschikking, 
PB L 383/1 van 31 december 1980; Bayer-Gist-Brocades-beschikking, PB L 30/13 van 5 februari 
1976; De Laval-Stork-beschikking, PB L 215/11 van 23 augustus 1977. - --
(774) United Reprocessors- en KEWA-beschikkingen, PB L 51/15 van 26 februari 1976; Trans
ocean-beschikking, PB L 286/1 van 5 november 1975; Vacuum Interrupters-beschikking, PB L 
383/1 van 31 december 1980; De Laval-Stork-beschikking, PB L 215/11 van 23 augustus 1977. 
(775) Rank-Sopelem-beschikking, PB L 29/20 van 3 februari 1975 ;De Laval-Stork-beschikking,PB 
L 215/11 van 23 augustus 1977. 
(776) SABA-beschikking, PB L 28/19 van 3 maart 1976; BMW-beschikking, PB L 29/1 van 3 
februari 1975. 
(777) EMO-beschikking, PB L 11/16 van 17 januari 1979; UN/D/-beschikking, PB L 228/17 van 29 
augustus 1975; BPICA-beschikking, PB L 299/18 van 23 november 1977. 
(778) Bayer/Gist-Brocades-beschikking, PB L 30/13 van 5 februari 1976; Transocean-beschikking, 
PB L 39/74 van 15 februari 1980. 
(779) Kabelmetal-Luchaire-beschikking, PB L 222/34 van 22 augustus 1975. 
(780) Beschikking 23 december 1977, PB L 70/69 van 13 maart 1978. 

558 



3. Verlenging van de geldigheidsduur van de vrijstelling 

332. Alvorens de Commissie overgaat tot de verlenging van de geldigheidsduur 
van de vrijstelling zal zij een verzoek dienen te ontvangen van de betrokken 
ondememing. Opnieuw wordt overgegaan tot de bekendmaking van het es
sentiele gedeelte van de overeenkonist, besluit of gedraging in hetPublikatieblad 
overeenkomstig artikel 19, lid 3, V o 17. W anneer de Commissie van oordeel 
blijft dat aan de voorwaarden voor toepassing van artikel85, lid 3, E.E.G.-Ver
drag verder wordt voldaan zal de Commissie de geldigheidsduur verlengen. In 
deze beschikking kan zij opnieuw de specifieke voorwaarden ovememen die aan 
de oorspronkelijke vrijstellingsbeschikking werden verbonden(781) of kan zij 
nieuwe voorwaarden opleggen. 

§ 3 lnformeel afhandelen van dossiers 

333. Nadat de Commissie aanvankelijk overstelpt was geraakt met verzoeken 
om negatieve verklaring en vooral met aanmeldingen om een vrijstelling te 
bekomen kon het aantal in behandeling zijnde dossiers, vooral dank zij de 
groepsvrijstelling voor bepaalde alleenverkoopovereenkomsten (Vo 67 I 67), sub
stantieel worden verminderd. Toch zijn, zoals reeds werd gezegd, sedert de 
toetreding van nieuwe Lid-Staten nog jaarlijks een 4000-tal dossiers in behan
deling. 
Op 31 december 1981 waren volgende statistische gegevens beschikbaar: 4.365 
zaken aanhangig, waarvan 3.882 na verzoek of aanmelding, 233 ex officio 
ingeleide dossiers en 250 na een klacht. De overgrote meerderheid van de bij de 
Commissie aanhangige zaken hadden betrekking op Iicentieovereenkomsten 
(65 %), terwijl verkoopovereenkomsten en ,horizontale" overeenkomsten res
pectievelijk 25 en 11 % van de procedures uitrnaakten (782). 

334. Tegenover deze gegevens staat de beschikkingspraktijk van de Commissie. 
In 1981 gaf de Commissie 11 materieelrechtelijke beschikkingen op grond van 
artikel 85 en 86 van het Verdrag en 121 zaken werden zonder beschikkingen 
,afgehandeld" (zg. informele kartelbeleid). Deze ,afwikkeling" van de dos
siers geschiedt door rniddel van brieven van seponering of ,troostbrieven" 
(,comfort letters"). 

335. Wat uit deze cijfergegevens in de eerste plaats opvalt is de bijzonder grote 
discrepantie tussen het aantal verzoeken en aanmeldingen enerzijds en het aantal 
individuele beschikkingen anderzijds. De geciteerde cijfers tonen aan dat het 
ongetwijfeld als hoogst uitzonderlijk kan worden beschouwd dat op een verzoek 
of aanmelding een beschikking volgt van de Commissie. Aangezien de bedoeling 
van de aanmelding of het verzoek in hoofdzaak is klaarheid te scheppen bij de 

(781) Sopelem-Vickers-beschikking, PB L 391/1 van 31 december 1981; Transocean Marine Paint 
Association-beschikking,PB L 39/73 van 15 februari 1980. lndeJaz-Peter-beschikking werden geen 
speciale voorwaarden opge1egd, PB L 61/17 van 3 maart 1977. 
(782) Zie Elfde Mededingingsverslag, 29 en 59. 
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betrokken ondernemingen worden door de uiterst trage reactie van de Commissie 
deze verwachtingen die ondernerningen na hun verzoek of aanmelding terecht 
mogen koesteren niet ingelosto De praktijk wijst voorts uit dat de terrnijn die de 
Commissie nodig heeft om tot een beschikking te komen, indien ze er al een geeft, 
op enkele uitzonderingen na die zich vooral op het vlak van de joint ventures 
hebben voorgedaan, als zeer lang is te beschouweno In 1981 heeft de Commissie 
zelfs nog een beschikking gegeven ten aanzien van een aangemelde oude over
eenkomst(783)o Met recht is op deze trage gang van zaken kritiek uitgebracht 
wegens de grote onzekerheid die in de ondernemerswereld hierdoor ontstaato 
Deze onzekerheid kan zeker niet een stimulans genoemd worden om grote 
investeringen of nieuwe projecten van samenwerking op Europees niveau uit te 
bouweno 
De Commissie verklaart zich weliswaar bewust te zijn van het probleem(784) 
doch het kan niet worden gezegd dat zij in het verleden voldoende aandacht lijkt te 
hebben geschonken aan mogelijke alternatieve antwoordeno Het gevoerde beleid 
lijkt soms gei:nspireerd door de wil zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te 
ontvluchteno Ingevolge kritiek van bepaalde drukkingsgroepen kan de Commis
sie kennelijk maar moeilijk besluiten tot bepaalde nieuwe groepsvrijstellingen 
over te gaano Reeds sedert jaren worden ontwerpteksten van een verordening 
houdende groepsvrijstelling van bepaalde octrooilicentieovereenkomsten be
sproken, doch mede omdat hieromtrent een zaak bij het Hof van Justie aanhangig 
w~s .~ "-'at uiteindelijk heeft geleid tot het arrest van 8 juni 1982 - werd het 
nemen van ~~n--beslissing steeds maar uitgesteld(7875): Bij hef nemen van ae 
verordening inzake octrooilicentieovereenkomsten zal de Commissie voor ogen 
dienen te houden dat de gehanteerde criteria met voldoende gemakkelijkheid 
hanteerbaar moeten zijn en dat zoveel mogelijk interpretatieproblemen moeten 
kunnen worden vermedeno Hetzelfde geldt trouwens wat de wijziging en verlen
ging van de bestaande groepsvrijstelling inzake alleenverkoopovereenkomsten 
betrefto Groepsvrijstellingen hebben inderdaad enkel zin wanneer ondememin
gen zich duidelijk over hun situatie een oordeel kunnen vormeno Zijn ze daaren
tegen een bron van betwistingen dan verliezen ze hun reden van bestaan(787)o 

(783) Zie beschikking van 25 november 1981, VBVB-VBBB, PB L 54/36 van 25 februari 19820 

(784) Zie Elfde Mededingingsverslag, 290 

(785) Zie hierover uitvoerig Negende Mededingingsverslag, 21; eveneens Elfde Mededingingsver
slag, 200 
(786) In het Elfde Mededingingsverslag stelt de Commissie dat het niet opportuun zou zijn een 
verordening terzake vast te stellen zolang het Hof van Justitie nog geen uitspraak heeft gedaano Dit is, 
naar onze mening, een benadering die vanuit een doeltreffend beleidsoogpunt op ernstige bezwaren 
stuit. Hiermede wordt teveel beleidsvoerende verantwoordelijkheid verse hoven naar een instelling die 
niet met dit doe! werd opgerichto Nu zeer onlangs het arrest werd geveld (zie hoger nr. 225) staat er 
niets in de weg opdat de Commissie binnenkort een groepsvrijstelling zou geveno Het blijft echter een 
vraagteken of de Commissie geneigd zal zijn terzake met de nodige spoed op te treden 0 0 0 
(787) Om de afhandeling van de dossiers te versnellen werd eveneens de suggestie gedaan om iedere 
aanmelding automatisch bekend te maken in hetPublikatieblad en na het verloop van 90 dagen, indien 
de Commissie geen bezwaren heeft geuit, de overeenkomst als automatisch vrijgesteld te beschouwen 
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336. Een van de middelen die de Commissie heeft gekozen om enigszins de 
geuite kritiek op de trage afhandeling van de dossiers op te vangen is het versturen 
van brieven van seponering. Dit betekent dat na een verzoek of aanmelding de 
Commissie bij brief en derhalve zonder formele beschikking de ondememingen 
in kwestie laat weten dater op grond van de gegevens waarover zij beschikt, geen 
aanleiding bestaat om tegen het kartel op te treden en dat de zaak kan worden 
afgesloten. In deParjitms-zaken(788) heeft het Hof van Justitie de gelegenheid 
gehad de juridische waarde van deze brieven te onderzoeken. Het Hof vertrekt 
van de analyse van het bestaande instrumentarium waarover de Commissie 
beschikt ter vervulling van haar opdracht op het vlak van het kartelrecht. Hiertoe 
behoren beschikkingen houdende negatieve verklaringen en ontheffingen. Al
vorens dergelijke beschikkingen te geven dient de Commissie bepaalde publici
teitsvoorschriften in acht te nemen die vooral zijn ingegeven door overwegingen 
die verband houden met de bescherming van derden. Deze publiciteitsvereisten 
die enerzijds betrekking hebben op de bekendmaking van het voomemen van de 
Commissie (artikel19, lid 3, Vo 17) en anderzijds op de bekendmaking van de 
uiteindelijk genomen beschikking in het Publikatieblad (artikel 21, Vo 17) 
worden voor het versturen van ,troostbrieven" niet nageleefd. Dergelijke 
brieven zijn dan ook niet gelijk te stellen met beschikkingen houdende een 
negatieve verklaring of een vrijstelling. Troostbrieven, die uitsluitend gebaseerd 
zijn op gegevens die de Commissie bekend zijn, zijn, aldus het Hof, als admini
stratieve brieven te beschouwen die een beoordeling van de Commissie weerge
ven en die een onderzoek door de bevoegde diensten van de Commissie afsluiten. 
Ze staan er niet aan in de weg , ,dat de nationale rechtelijke instanties voor wie een 
beroep op de onverenigbaarheid van de betrokken overeenkomst met artikel 85 
wordt gedaan, op grond van de gegevens waarover zij beschikken, tot een 
afwijkend oordeel van die overeenkomsten komen''. Het Hof wijst erop dat het 
standpunt dat in dergelijke brieven wordt medegedeeld de nationale rechtelijke 
instanties niet bindt, maar dat het toch een feitelijk gegeven vormt waarmede zij 
rekening kunnen houden bij hun onderzoek van de vraag of overeenkomsten of 
gedragingen in overeenstemming zijn met artikel 85 (789). 
In het arrest Lancome heeft het Hof voorts gepreciseerd dat de voorlopige 
geldigheid van aangemelde oude overeenkomsten ophield te bestaan vanaf het 
ogenblik waarop de Commissie een brief van seponering heeft verstuurd. In een 
dergelijk schrijven geeft de Commissie immers haar standpunt te kennen dat zij 
niet voornemens is een individuele beschikking uit te vaardigen over de aange-

en dit voor een periode van maximum 3 jaar, zie Competition practice, Select Committee on the 
European Communities, House of Lords, Session 1981-1982, 8th Report, XVII; vgl. eveneens de 
verordeningsvoorstellen betreffende de toepassing van de artikelen 85 en 86 op het zee- en lucht
vervoer, zie hoger nrs 17 en 20. 
(788) H.v.J., 10 juli 1980, Giry en Guerlain, 253/78 en 1-3/79, fur. 1980, 2327; H.v .J., 10 juli 
1980, Anne Marty/Estee Lauder, 37/79, fur. 1980, 2481; H.v.J., 10 juli 1980, Lancome!Etos, 
99/79,fur. 1980,2511. NogmaalsherhaaldinH.v.J., 11 december 1980,L'Oreal/DeNieuweAmck, 
31/80, fur. 1980, 3775. 
(789) fur. 1980, 2374;fur. 1980, 2499;fur. 1980, 2533;fur. 1980, 3790; zie ookKoRAH, V., 
,Comfort letters- Reflections on the Perfume cases", E.L.Rev., 1981, 14. 

561 



melde overeenkomsten zodat het onwaarschijnlijk is dat de Commissie ten gunste 
van deze overeenkomsten nog gebruik zal maken van haar bevoegdheid later een 
ontheffing te verlenen, eventueel met terugwerkende kracht. Er is derhalve in dit 
geval niets meer wat de nationale rechter, voor wie een beroep wordt gedaan op de 
rechtstreekse werking van het verbod van artikel 85, lid 1, ontslaat van de plicht 
zich daarover uit te spreken(790). 

337. Ret wekt enige verwondering dat een rechtsfiguur, die door het Rof van 
Justitie op basis van het beginsel van de rechtszekerheid werd geconstrueerd, 
zoals de ,voorlopige geldigheid", door een louter administratief schrijven kan 
worden opzij gezet. Ten aanzien van aangemelde oude overeenkomsten is een 
troostbrief derhalve allesbehalve een , , troost' '-brief doch vee leer een beperking 
van de bescherming die de , , voorlopige geldigheid'' met zich bracht. Aangezien 
de rechtstoestand ten aanzien van aangemelde oude kartels door de vroegere 
rechtspraak duidelijk was beantwoord schept hetLancome-arrest thans opnieuw 
onzekerheid. , , Troostbrieven'' zijn immers in dit geval meer een hinderlaag dan 
een echte troost(791). De vraag kan dan ook worden gesteld of de Commissie uit 
deze rechtspraak van het Rof niet bepaalde conclusies zou moeten trekken ten 
aanzien van aangemelde oude overeenkomsten waarvoor ,troostbrieven" wer
den verstuurd. Retzelfde geldt nog meer voor aangemelde toetredingskartels (dit 
zijn kartels die bestonden in nieuwe Lid-Staten v66r de toetreding en die analoog 
worden behandeld als aangemelde oude overeenkomsten). Naar ons gevoelen zou 
er moeten naar gestreefd worden voor de aangemelde oude overeenkomst een 
vrijstelling te verlenen, tenzij de Commissie gegevens heeft verkregen- even
tueel na het versturen van de troostbrieven- die dergelijke vrijstelling in de weg 
staan. 
Ten aanzien van aangemelde nieuwe overeenkomsten is de situatie vanzelf
sprekend verschillend omdat er geen ,voorlopige geldigheid" zoals bij tijdig 
aangemelde oude overeenkomsten bestaat. De ontvangst van een brief van 
seponering betekent echter dat geen beschikking van de Commissie moet worden 
verwacht, zodat wanneer de nietigheid van het kartel voor de nationale rechter 
wordt ingeroepen, van een van de belangrijke altematieven die het Rof van 
Justitie inHaecht II had voorgesteld, met name het schorsen van het geding totdat 
de Commissie een uitspraak heeft gegeven, in casu niet veel kan worden ver
wacht. Ret zal op de nationale rechter zijn dat alles zal terugvallen. Rij zal moeten 
nagaan in hoeverre hij het standpunt van de Commissie als feitelijk gegeven kan 
gebruiken en of geen nieuwe feitelijke of juridische omstandigheden aan het licht 
zijn gekomen sedert de Commissie haar ,troostbrief" heeft verstuurd. Ook 
impliceert dit dat de , ,troostbrief'' voldoende gemotiveerd zal moeten zijn zodat 
de nationale rechter kan weten welke gegevens de Commissie in haar beoordeling 

(790) Jur. 1980, 2535. 

(791) V gl. ook Ad vies van de Juridische Commissie van het Europees Parlement in verslag BEAZLEY 

over het Tiende Verslag van de Commissie van de Europese Gemeenschappen over het mededin
gingsbeleid, 1981-1982, Doc. 1-689/81, 40. 
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heeft gebezigd. Uiteraard belet er niets de nationale rechter, overeenk:omstig 
trouwens hetHaecht /I-arrest, een prejudiciele vraag te stellen aan het Hof van 
Justitie over bepaalde interpretatieproblemen, in het bijzonder betreffende de 
materieelrechtelijke verbodsvoorschriften. 

§ 4 Vaststellen van een inbreuk 

338. Ambtshalve of op verzoek kan de Commissie een inbreuk op artikel85 of 86 
van het Verdrag vaststellen. Bij beschikking kan zij de betrokken ondemerningen 
of ondememersverenigingen verplichten aan de vastgestelde inbreuk een einde te 
maken ( artikel3, lid 1, Vo 17). Alvorens een dergelijke beschikking te geven kan 
de Commissie de betrokken ondememingen of ondememersverenigingen aanbe
velingen doen om aan een inbreuk een einde te maken ( artikel 3, lid 3, V o 17). 

339. Natuurlijke of rechtspersonen kunnen bij de Commissie een verzoek in
dienen een inbreuk vast te stellen indien zij aantonen hierbij een redelijk belang te 
hebben ( artikel 3 , lid 2, V o 17). Indien de Commissie van mening is dat de door 
haar verkregen gegevens het niet rechtvaardigen aan dit verzoek gevolg te geven 
deelt zij verzoekers de redenen hiervan mede en geeft hun een termijn, waarbin
nen zij desgewenst opmerkingen kunnen inzenden (artikel 6, Vo 99/63). Deze 
mededeling beschouwt de Commissie niet als een voor beroep vatbare rechts
handeling en ook het Hof van Justitie heeft dit standpunt ingenomen in het 
Gema-arrestvan 18 oktober 1979. Een verzoekex artikel3, Iid2, Vo 17, verleent 
geen recht op een beschikking. De mededeling van de Commissie betekent dat de 
procedure is beeindigd, doch belet niet dat deze niet kan heropend worden met 
name wanneer verzoeker binnen de krachtens artikel 6, Vo 99/63 toegekende 
terrnijn nieuwe feitelijke of juridische gegevens aanvoert (792). Thans is de zaak 
Demo-Studio Schmidt(793) bij het Hof van Justitie aanhangig waarbij de klager 
een beroep tot nietigverklaring heeft ingesteld tegen een beschikking, genom en in 
de vorm van een brief, houdende afwijzing van het verzoek ex artikel3, lid 2, Vo 
17. In casu was de Commissie wei bereid gebleken via een formele beschikking 
een verzoek uiteindelijk af te wijzen. Zij gaat er van uit dat dit procede in bepaalde 
gevallen immers het algemeen belang kan dienen, , ,met name wanneer een nieuw 
rechtspunt moet worden opgehelderd''. Dit betekent echter niet, aldus de Com
rnissie, de erkenning van een recht van particulieren om de Commissie te 
verplichten in geval van concurrentiebeperkingen te intervenieren (794). Voor dit 
Iaatste standpunt blijkt inderdaad veel te zeggen aangezien dezelfde gedach
tengang reeds in het arrest Gema lijkt besloten te liggen. In dit arrest verklaarde 
het Hof reeds dat zelfs wanneer men veronderstelt dat een mededeling ex artikel 
6, Vo 99/33 een beschikking vormt in de betekenis van artikel 189 van het 

(792) Zaak 125/78,Jur. 1979, 3173; zie hierover ALEXANDER, W., noot op arrestGEMA/Commis
sie, C.M.L.Rev., 1980, 451. 
(793) Zaak 210/81. 
(794) Zie Elfde Mededingingsverslag, 90. 
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Verdrag dit nog niet impliceert dat een verzoeker in de zin van artikel3, lid 2, Vo 
17 een recht zou hebben op een definitieve beschikking van de Commissie 
betreffende het al of niet bestaan van een inbreuk: , ,de Commissie kan immers 
niet verplicht zijn de procedure onder aile omstandigheden tot aan een definitieve 
beschikking voort te zetten" (795). Indien daarentegen een definitieve beschik
king houdende een negatieve verklaring of ontheffing wordt genomen mede naar 
aanleiding van een klacht van derden waarop een aanmelding van de betrokken 
overeenkomst is gevolgd dan is het zowel in het belang van een goede rechts
bedeling als van een juiste toepassing van de artikelen 85 en 86 dat deze 
belanghebbenden derden worden beschouwd als zijnde door deze beschikking 
, ,rechtstreeks en individueel geraakt''. Derhalve zal hun eventueel beroep ex 
artikel173 E.E.G.-Verdrag tegen deze negatieve verklaring of ontheffing ont
vankelijk zijn(796). 

340. Indien de Commissie bepaalde gegevens verkrijgt na een klacht van een 
derde die niet van een redelijk belang heeft doen blijken kan zij uiteraard toch een 
procedure inleiden aangezien zij dit ook reeds, luidens artikel 3, lid 1, Vo 17, 
ambtshalve mocht doen(797). 

341. Wanneer de Commissie een inbreuk vaststelt op artikel85 of 86 bepaalt zij, 
indien deze inbreuk nog bestaat op het ogenblik dat de beschikking wordt 
gegeven, dat de betrokkenen onverwijld aan deze inbreuk een einde moeten 
stellen. Aan de-vasfstelling van de inbreuk kan de Commissie nog bijzondere 
voorwaarden verbinden die het opheffen van de inbreuk kracht moeten bijzetten. 
Deze voorwaarden kunnen een verplichting om iets te doen of iets na te laten 
impliceren. In het arrest ICI stelde het Hof van Justitie dat de toepassing van 
artikel 3, lid 1, Vo 17 moet zijn afgestemd op de aard van de inbreuk. Zij kan 
zowel het bevel omvatten bepaalde, onregelmatig nagelaten handelingen of 
prestaties te verrichten, als het verbod zekere, met het Verdrag strijdige prak
tijken of toestanden verder te zetten. De Commissie kan voorts de betrokken 
ondemerningen eventueel verplichten haar voorstellen te doen om de situatie 
weer met de eisen van het Verdrag in overeenstemrning te brengen (798). Zij kan 
ook de beroepsverenigingen tot wie een beschikking eventueel is gericht ver
plichten haar leden te informeren over de inhoud van de genomen beschik
king (799). In de VBBB IVBVB -beschikking kregen de betrokken ondememers
verenigingen de opdracht hun leden en aangeslotenen schriftelijk op de hoogte te 
brengen van de door de Commissie genomen maatregel. Zij moesten hen mede
delen dat aan de mededingingsbeperkingen die in de overeenkomst voorkwamen 
een einde werd gemaakt en tevens aanduiden welke praktische gevolgen deze 

(795) fur. 1979, 3189. 
(796) H.v.J., 25 oktober 1977, Metro/Commissie, 26/76, fur. 1977, 1902; TEMPLE LANG, J., ,The 
position of third parties in EEC Competition Cases", E.L.Rev., 1978, 177. 
(797) H.v.J., 13 juli 1979, BMW Belgium/Commissie, 32/78 en 36-82/78, fur. 1979, 2574. 
(798) H.v.J., 6 maart 1974, 258. 
(799) Zie bijvoorbee1d FEDETAB-beschikking, PB L 224/29 van 15 augustus 1978. 
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beeindiging had voor de voorwaarden waaronder het handelsverkeer in Neder
landstalige boeken tussen Belgie en Nederland plaatsvindt. Binnen de vier maan
den na ontvangst van de beschikking dienden zij aan de Commissie een voorstel 
voor deze mededeling te doen (800). In de Johnson & Johnson-beschikking werd 
aan de Britse en Duitse dochterondememingen de verplichting opgelegd hun 
wederverkopers schriftelijk mede te del en dat uitvoer naar andere Lid-Staten niet 
was verboden (80 1). Hetzelfde was het geval in deHasselblad-beschikking (802). 
De Commissie kan ook een sanctie opleggen in de vorm van geldboeten of en 
dwangsommen bepalen om de naleving van de communautaire verplichtingen te 
doen verzekeren (zie volgende afdeling). 

AFDELING 2 

SANCTIONERENDE BEVOEGDHEDEN 

§ 1 Opleggen van geldboeten 

342. Krachtens artikel15 van Vo 17 bezit de Commissie de bevoegdheid om bij 
beschikking ondememingen geldboeten op te leggen, zowel wegens het bemoei
lijken van het onderzoek dat de Commissie wil doorvoeren als we gens inbreuk op 
artikel 85, lid 1, of artikel 86 van het Verdrag(803). 

A. PROCEDURELE GELDBOETEN 

343. Geldboeten van ten minste 100 en ten hoogste 5000 rekeneenheden (RE, 
thans uitgedrukt in Ecu = ± 45 BF) kunnen worden opgelegd wanneer opzettelijk 
ofuit onachtzaarnheid bij de aanmelding onjuiste ofverdraaide gegevens worden 
verstrekt, onjuiste inlichtingen worden verstrekt of inlichtingen niet worden 
verstrekt binnen een bepaalde termijn. Tenslotte kunnen geldboeten worden 
opgelegd wanneer bij een verificatie geen volledige inzage wordt gegeven van de 
ter inzage gevraagde boeken en bescheiden van het bedrijf of bij weigering zich 
aan de door de Commissie opgelegde verificaties te onderwerpen. 
Deze verschillende gronden vermeld in artikel15, lid 1, van Vo 17 hebben in het 
bijzonder in de recente praktijk tot toepassingen aanleiding gegeven. 

344. In het arrest Tepea/Commissie overwoog het Hof dat de door Theal begane 
inbreuk bestaande in het verstrekken van onjuiste en misleidende gegevens bij de 

(800) Beschikking 25 november 1981, PB L 54/36 van 25 februari 1982. Tegen deze beschikking 
werd een beroep tot nietigverklaring ingesteld alsmede een verzoek tot opschorting van uitvoering. Bij 
beschikking van 31 maart 1982 van de President van het Hofwerd de opschorting toegestaan,PB C 
109/5 van 30 april 1982. 
(801) PB L 377/16 van 31 december 1980. 
(802) PB L 161/18 van 12 juni 1982. Voor de specifieke verplichtingen die Hasselb1ad werden 
opgelegd, zie verder nr. 373. 
(803) Zie HARDING, C., ,The use of fines as a sanction in EEC Competition law", C.M.L. Rev., 
1979, 591. 
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aanmelding, zoal niet opzettelijk, dan toch door onachtzaamheid was geschied, 
, ,aangezien in het aanmeldingsformulier haar aandacht duidelijk was gevestigd 
op de verplichting de Commissie op de hoogte te stellen van de inhoud van de 
overeenkomst en te vermelden of zij een verde ling van de markten bevatte of een 
beperking van de vrijheid van aankoop of wederverkoop voor derden of op 
enigerlei andere wijze ertoe kon strekken of ten gevolge kon hebben dat de 
mededinging werd verhinderd, beperkt ofvervalst" (804). Aangezienin casu de 
overeenkomst een absolute bescherming van het grondgebied verwezenlijkte en 
nevenimport belette was de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt 
vervalst. W egens de ernst van de inbreuk, gekenmerkt door de dwaling waarin de 
Commissie gedurende 11 jaar werd gelaten, werd door de Commissie de 
maximumboete van 5.000 RE opgelegd(805). 

345. DeFabbricca Pisana enFabbricca Pietro Sciarra-beschikkingen van 20 
december 1979 zijn voorbeelden waarin de maximum geldboete wordt opgelegd 
wegens hetoverleggen van onvolledige bescheiden tijdens een verificatie door de 
Commissie krachtens artikel14 van Vo 17 doorgevoerd(806).Jn casu was, mede 
ingevolge verificaties die bij een derde ondememing waren verricht, aan het licht 
gekomen dat deze derde ondememing met het toezicht op de naleving van met 
artikel 85 strijdige overeenkomsten was belast en werd meteen ook het bestaan 
van dergelijke strijdige overeenkomsten bevestigd. 

346. Ook op een aantal formele verzoeken oin inlichtingert werden aan de 
Commissie onjuiste antwoorden verstrekt die geleid hebben tot het opleggen van 
boeten. Een eerste keer werd om die reden een geldboete van 5000 Ecu opgelegd 
in de Comptoir Commercial d' Importation-beschikking van 17 november 1981. 
Hoewel CCI de Commissie had geantwoord dat met Matsushita geen overeen
komst bestond en dat Matsushita haar geen beperkingen inzake verkoop of 
wederverkoop oplegde bewezen latere verificaties het tegendeel. Uit deze verifi
caties bleek tevens, naar het oordeel van de Commissie, dat welbewust een 
onjuist antwoord werd gegeven om de Commissie te misleiden, wat het maximum 
boetebedrag rechtvaardigde(807). In de Telos-beschikking van 25 november 
1981 werd eveneens om dezelfde reden 5000 Ecu geldboete opgelegd(808) .. In 
deze beschikking stelde de Commissie dat onder , ,onjuiste inlichting'' diende te 
worden verstaan iedere inlichting die van de situatie waarop de vraag betrekking 
heeft een verwrongen beeld geeft, m.a. w. een beeld dat op belangrijke punten 
sterk van de werkelijkheid afwijkt: ,wanneer de informatie derhalve vals of 
zozeer onvolledig is, dat het antwoord in zijn geheel de Commissie over de 

(804) H.v.J., 20 juni 1978, 28/77, fur. 1978, 1420. 
(805) PB L 39/11 van 10 februari 1977. 
(806) PB L 75/30 van 21 maart 1980. 
(807) PB L 27/31 van 4 februari 1982. 
(808) PB L 58/19 van 2 maart 1982. 
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werkelijke feiten kan misleiden, is er sprak:e van een onjuist antwoord in de zin 
van artikel15, lid 1, sub b". Nadat Telos de Commissie onjuiste gegevens had 
verstrekt was achteraf door een verificatie de ware situatie duidelijk geworden. 
Tenslotte werd nog de maximumboete wegens het verstrekken van onjuiste 
antwoorden op een formeel verzoek om inlichtingen opgelegd aan National 
Panasonic (Belgium) en National Panasonic (France). In casu had de Commissie 
een onderzoek ingesteld naar mogelijke exportverboden die de Britse dochteron
dememing van Matsushita aan wederverkopers in het Verenigd Koninkrijk zou 
hebben opgelegd. Tevens besloot de Commissie inlichtingen in te winnen over de 
prijsstructuur van de belangrijkste met verkoop belaste Europese dochteron
dememingen van de Matsushitagroep. National Panasonic (Belgium) en National 
Panasonic (France) antwoordden de Commissie dat zij geen enkele aanbeveling 
deden omtrent de toepasselijke kleinhandelsprijzen terwijl de Commissie van 
haar kant had menen te kunnen vaststellen dat dit de gewone gang van zak:en bleek 
te zijn. De Commissie was dan ook hier van oordeel dat de onjuiste inlichtingen 
opzettelijk waren verstrekt (809). 

B. GELDBOETEN WEGENS INBREUK OP MATERIELE VERBODSVOORSCHRIFrEN 

347. Wanneer ondememingen of ondememersverenigingen opzettelijk of uit 
onachtzaamheid inbreuk mak:en op artikel85, lid 1, of artikel86 of zich gedragen 
in strijd met een verplichting opgelegd krachtens artikel8, lid 1, Verordening 17, 
kan de Commissie bij beschikking aan deze ondememingen of ondememersvere
nigingen geldboeten opleggen van ten minste 1000 en ten hoogste 1000000 RE 
(thans Ecu), of tot een bedrag van ten hoogste 10% van de omzet van elk der 
betrokken ondememingen in het voorafgaande boekjaar. 

348. Sedert begin 1974 tot eind 1981 werden 18 boetebeschikkingen genomen 
wegens inbreuk op de materiele verbodsvoorschriften. Tevens werd nog een 
belangrijke boete opgelegd op 6 januari 1982(810) en deze beschikking is ook 
nog gedeeltelijk in dit overzicht verwerkt. 
Ret is duidelijk dat de Commissie haar bevoegdheid om boeten op te leggen thans 
met minder schroom hanteert dan dat voorheen het geval was. Een v~n de 
hoogtepunten in deze evolutie is ongetwijfeld de Pioneer-beschikking van de 
Commissie van 14 december 1979 waarin de Belgische dochtermaatschappij van 
Pioneer en de alleenverkopers in Frankrijk, Groot-Brittannie en de Bondsrepu
bliek sam en werden beboet voor een bedrag ten be lope van 6 950 000 RE (811). 

(809) Beschikkingen van 11 december 1981, PB L 113/18 van 27 april 1982; samenvatting in 
Bulletin van de Europese Gemeenschappen, 1981, nr. 12, 33. 
(810) AEG-Telefimken-beschikking, PB L 117/15 van 30 april 1982. 
(811) PB L 60van 5 maart 1980. Luidens eenantwoord van de Commissie op een schriftelijke vraag 
van een lid van het Europees Parlement bedroegen de totale ge1dboeten en dwangsommen in 1980 
200.000 en in 1981 3.560.000 Ecu, PB B 98/16 van 19 april 1982. 
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1. Geen boete na aanmelding 

349. Luidens artikel 15, lid 5, Vo 17 kunnen geen geldboeten worden opgelegd 
voor gedragingen welke plaatshebben in verband met overeenkomsten, besluiten 
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen nadat zij bij de Commissie zijn 
aangemeld en voor dat de Commissie een beschikking heeft genomen. Deze im
muniteit voor boeten geldt echter maar in zoverre deze gedragingen, die na de 
aanmelding hebben plaatsgevonden, binnen de grenzen van de aanmelding zijn 
gebleven. In deAEG-Telefunken-beschikking meende de Commissie dat het door 
AEG toegepaste distributiesysteem niet in overeenstemming was met wat voor
heen aan de Commissie was aangemeld zodat, niettegenstaande de aanmelding, 
toch een boete werd opgelegd(812). Reeds in de beschikking Vereniging van 
Belgische Behangselpapierfabrikanten was de Commissie de mening toegedaan 
dat de vastgestelde collectieve boycot de grenzen van de in de aanmelding 
beschreven handelingen had overschreden zodat een boete werd opgelegd(813). 

350. Bovendien kan de Commissie, na een voorlopig onderzoek, de betrokken 
ondemerningen mededelen dat zij van oordeel is dat de overeenkomsten, be
sluiten of gedragingen onder artikel 85, lid 1, vallen en dat toepassing van artikel 
85, lid 3, niet gerechtvaardigd is. Deze voorlopige vaststelling van een inbreuk 
heeft tot gevolg dat de ondemerningen zelfs na aanmelding toch kunnen worden 
beboet (artikel15, lid 6, Vo 17). Benevens het ophouden van de immuniteit voor 
het opleggen van-geldboeten maakt een dergelijk op_tr~d~n Yan d~_C()mmi~sie O()k 
een einde aan de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst te verkrijgen 
met een beroep op de voorlopige geldigheid(814). 

351. Vier toepassingsgevallen van artikel 15, lid 6, Vo 17 tijdens de periode 
1974-1981 zijn ons bekend. Tweemaalleek het aanhangig zijn van procedures 
voor de nationale rechter een rol te hebben gespeeld bij het hanteren van artikel 
15, lid 6(815). Compartimentering van de nationale markten en in het bijzonder 
exportverboden was in drie zaken aan de orde (816). Een beschikking ex artikel 
15, lid 6, betrof een reactie van de Commissie op een octrooilicentieovereen
komst waarin de octrooihouder zich had verplicht geen nieuwe licenties te 
verlenen zonder de voorafgaande goedkeuring van de meerderheid der belang
hebbenden, namelijk de octrooigerechtigde en de licentiehouders (817). 

(812) Beschikking 6 januari 1982, PB L 117/15 van 30 april1982. 
(813) PB L 237/3 van 29 maart 1974; zie ook beschikking 21 december 1976, Theal/Watts, PB L 
39/19 van 10 februari 1977, waarin verkeerde en onjuiste gegevens in de aanmelding werden vermeld. 
(814) Zie Sirdar-Phildar-beschikking 5 maart 1975, PB L 125/27 van 16 mei 1975. 
(815) Zie beschikkingen: Sirdar-Phildar, vorige noot en Bronbemaling, PB L 249/27 van 25 
september 197 5. 
(816) Sirdar-beschikking;SNPE-LEL-beschikking 12juni 1978,PB L 91/41 van 14 juni 1978; Kawa
saki-beschikking vanjuli 1977. Deze laatste is niet in hetPublikatieblad gepubliceerd. De Commissie 
had Kawasaki bij wijze van voorlopige maatregel een mededeling van punten van bezwaar overeen
komstig artikel 15, lid 6, gezonden, zie Achtste Mededingingsverslag, 92 (voor de definitieve 
Kawasaki-beschikking, zie PB L 16/9 van 23 januari 1979). 
(817) Bronbemaling-beschikking, PB L 249/27 van 25 september 1975. 
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2. Grondslag van de boete 

352. Krachtens artikel15, lid 1, a, kan de Commissie boeten opleggen wanneer 
ondememingen of ondememersverenigingen opzettelijk of uit onachtzaamheid 
een inbreuk maken op artikel 85, lid 1, of op artikel 86 van het Verdrag. 
Ingeval opzet of onachtzaamheid ontbreekt zal geen boete worden opgelegd zelfs 
al is er een inbreuk vastgesteld. De Commissie was om die reden van oordeel dat 
in deBP Kemi!DDSF -beschikking geen boete diende te worden opgelegd(818). 
In de beschikking Plantaardig Perkament werd aan de leden van een beroepsas
sociatie evenmin een boete opgelegd, hoewel door middel van het uitwisselen van 
inlichtingen betreffende de hoeveelheden die zij individueel exporteerden en 
betreffende het peil van hun prijzen een inbieuk op artikel 85, lid 1, werd 
gepleegd. Deze inbreuk, aldus de Commissie, impliceerde niet noodzakelijker
wijs opzet of nalatigheid. Bovendien voegde de Commissie hieraan toe , ,dat 
trouwens op het ogenblik van de onderhavige feiten, de toepassing van de 
mededingingsregelen van het E.E. G.-Verdrag nog geen aanleiding had gegeven 
tot beschikkingen van de Commissie welke de draagwijdte op dit gebied vol
doende duidelijk hadden gemaakt" (819). 

353. W anneer derhalve een inbreuk op artikel 85, lid 1, of artikel 86 bij beschik
king wordt vastgesteld en er is geen aanmelding dan heeft dit niet automatisch een 
geldboete tot gevolg. De Commissie bezit terzake een ruime discretionaire 
bevoegdheid. In een aantal beschikkingen motiveert de Commissie uitvoerig 
waarom, niettegenstaande de inbreuk, toch geen boete wordt opgelegd. Interes
sant is het standpunt van de Commissie in de beschikking Gegoten glas in Italie. 
De Commissie was hierin van oordeel dat mede omdat aan een derde ondeme
ming een toezichtstaak op de naleving van een overeenkomst was opgedragen, de 
betrokken ondememingen die de overeenkomst hadden aangegaan niet zouden 
worden beboet. Aangezien de derde toezichthoudende ondememing mede
verantwoordelijk was voor de uitvoering van de mededingingsbeperkende over
eenkomst zou ook zij immers moeten worden gesanctioneerd. In de beschikking 
wees de Commissie erop dat zij tot op heden geen enkele ondememing wegens 
medeverantwoordelijkheid had beboet (820). Deze feitelijke omstandigheden 
samengenomen alsmede het feit dat de litigieuze overeenkomst slechts in een 
beperkte mate was nageleefd door de betrokken ondememingen deed de Com
missie besluiten geen geldboete op te leggen(821). Het lijkt echter vast te staan 
dat deze beschikking een principiele uitspraak over medeverantwoordelijkheid 
van derde ondememingen bevat zodat het voortaan niet uitgesloten is dat in de 
toekomst voor analoge feiten wel een boete kan worden opgelegd zowel aan de 

(8I8) Beschikk:ing 5 september 1979, BP Kemi/DDSF, PB L 286/32, van 14 november I979. 
(8I9) PB L 70/54 van I3 maart 1978. 
(820) Beschikking 17 december I980, PB L 383/I9 van 3I december 1980. 
(82I) Zie vorige noot; zie ook beschikk:ing 28 september 1981, Vlakglas in Italie, PB L 326/32 van 
I 3 november I 981. 
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ondememingen die de overeenkomst hebben aangegaan als aan de toezichthou
dende derde. Evenmin werd een boete opgelegd in de beschikk:ing Loodwit waar 

· een inbreuk we gens het uitwisselen van informatie aan de orde was. De Commis
sie wees erop dat niet tot het opleggen van een geldboete werd overgegaan 
, ,gezien de buitengewone omstandigheden van deze zaak' ', zonder deze nader te 
preciseren (822). W ellicht hielden deze buitengewone omstandigheden verband 
met het feit dat de markt in loodwit fel was teruggelopen wegens de ontwikkeling 
van vervangingsprodukten. In de ABG-Aardoliemaatschappijen-beschikking 
werd door de Commissie geen boete opgelegd alhoewel een inbreuk op artikel 86 
werd vastgesteld. De Commissie vond dat met de ,onrustige periode" van de 
econornische crisis 1973-1974, periode waarin de inbreuk zich had voorgedaan, 
rekening diende te worden gehouden(823). In de Vaessen-Morris-beschikking 
oordeelde de Comrnissie weliswaar dat bepaalde clausules van een octrooilicen
tieovereenkomst strijdig waren met artikel 85, lid 1, doch dat de betrokken 
vennootschap een zeer kleine ondemerning was en slechts een kleine remuneratie 
voor het exploiteren van het octrooi had gevraagd. Dit deed de Commissie 
besluiten niet over te gaan tot het opleggen van geldboeten(824). 

Tenslotte verdient de Distillers-beschikking van 20 december 1977 nog enige 
aandacht. Hierin stelde de Commissie een ,bijzonder zware inbreuk op artikel 
85, lid 1 '', vast door het aanbieden en toepassen door Distillers Company Limited 
(DCL) van de zg. prijsregelingen, zodat whisky die voor gebruik in het Verenigd 
Koninkrijk was bestemd veel goedkoper was door rniddel van kortingen dan 
whisky die door de wederverkopers naar andere Lid-Staten werd geexporteerd. In 
haar aanmelding had DCL geen melding gemaakt van deze ,Prijsregeling". 
Door de Commissie werd echter geen boete opgelegd omdat zij van mening was 
dat DCL te goeder trouw was geweest omdat de prijsregelingen aan de Commis
sie in de loop van de briefwisseling met betrekk:ing tot de verkoopvoorwaarden 
waren medt;gedeeld. De Commissie meende tevens dat DCL van oordeel kon 
geweest zijn dat de eerder gedane aanmelding van de verkoopvoorwaarden zich 
tot de prijsregeling had uitgestrekt(825). 

354. In de periode 1974-1981 werden ongeveer een vijftiental beschikkingen 
genomen ten aanzien van overeenkomsten, besluiten van ondememersverenigin
gen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die niet waren aangemeld of 
van aanmelding waren vrijgesteld zonder dat een boete werd opgelegd en zonder 
dat de Commissie het nodig achtte de redenen hiervoor aan te geven. Op een 
uitzondering na (826) was steeds artikel85, lid 1, aan de orde (827). W ellicht gaat 

(822) Beschikking 12 december 1978, PB L 21/16 van 30 januari 1979. 
(823) Beschikking 19 apri11977, PB L 117/1 van 9 mei 1977. 
(824) Beschikking 10 januari 1979, PB L 19/32 van 26 januari 1979. 
(825) PB L 70/47 van 22 febru:iri 1978. 

(826) GVL-beschikking 29 oktober 1981, PB L 370/49 van 28 december 1981. 
(827) Voor een aantal voorbee!den, zie o.a.: beschikking 24 juli 1974,Advocaat Zwarte Kip, PB L 
237/12 van 29 augustus 1974 (marktafscherming); beschikking van 2 december 1975, AO!P/ 
Beyrard, PB L 6/8 van 31 januari 1976 ( octrooilicentieovereenkomstmet exclusiviteits- en voorwaar-
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de Commissie er in deze gevallen impiiciet van uit dater geen opzet of onacht
zaamheid aanwezig was. 

355. In de beschikkingen waarin wei een boete wordt opgeiegd vermeidt de 
Commissie de opzetteiijkheid of onachtzaamheid of beide samen als grondsiag. 
De graad van opzettelijkheid of onachtzaamheid zai vooral een weersiag kunnen 
hebben op de omvang van het boetebedrag. Het opzetteiijk karakter kan bijvoor
beeid biijken uit documenten of andere bewijsstukken waaruit kan worden afge
Ieid dat de ondernemingen goed op de hoogte waren van de regeien van het 
communautaire mededingingsrecht (828). 
Onachtzaamheid als grondsiag voor de boete, evenzeer als trouwens de opzet
telijkheid, is niet ais een formeie maatstaf te hanteren bij het onderzoek van de 
schuldvraag. Het is mogeiijk dat bepaaide inbreuken ingevoige de rechtspraak 
van het Hof van Justitie en praktijk van de Commissie met een grote preciesheid 
kunnen worden afgebakend. De graad van onachtzaamheid kan derhaive worden 
bei:nvioed door de mate waarin het mededingingsrecht zich verder ontwikkeit. In 
het arrest Miller International Schallplaten overwoog het Hof van Justitie dat het 
niet van beiang was of verzoekster zich al dan niet er van bewust was het verbod 
van artikei 85 te hebben overtreden(829). De onwetendheid meende Miller 
International Schallplaten te kunnen aantonen door zich te beroepen op het advies 
van een juridisch adviseur die zij had geraadpieegd en waarin nergens op een 
mogeiijke onverenigbaarheid van de exportverbodclausules met het ge
meenschapsrecht werd gewezen. Het Hof beklemtoonde echter de ernst van de 
inbreuk: exportverboden vormen immers een concurrentiebeperking die reeds 
naar haar aard het handeisverkeer in gevaar brengt. Men behoort thans te weten 
dat exportverboden inbreuken opieveren op de communautaire concurrentie
voorschriften. Tevens kan de gradatie van onachtzaamheid worden medebepaald 
door de grootte van de ondernemingen. Ondernemingen die op internationale 
markten opereren worden geacht op de hoogte te zijn van het communautaire 
mededingingsrecht(830). Hierbij zij nog opgemerkt dat de omstandigheid dat 
bepaalde inbreuken die in het verieden niet werden beboet op zichzeif de Com
missie de bevoegdheid niet kan ontnemen in een nieuwe zaak anders te oordeien 
en wei een boete op te Ieggen. In dit geval kan niet worden volgehouden dat het 
non-discriminatiebeginsei zou zijn geschonden (831). 

delijke exportverbodsclausules); beschikking 28 juli 1978, Arthur Bell and Sons Ltd, PB L 235/15, 
van 26 augustus 1978 (exportverbod opgeheven in 1977); beschikking 20 juli 1978, GB-INNO-BMI 
FEDETAB, PB L 224/29 van 15 augustus 1978 (strijdigheid van distributieregeling met 85, lid 1); 
beschikking 21 december 1977, Specerijen, PB L 53/20 van 24 februari 1978 (distributie
overeenkomsten in strijd met artikel 85, lid 1). 
(828) Zie bijvoorbeeld beschikking 14 december 1979, Pioneer, PB L 60/21 van 5 maart 1980. 
(829) H.v.J., 1 februari 1978, 19/77, fur. 1978, !52; eveneens beschikking 25 november 1980, 
Johnson & Johnson, PB L 318/32 van 26 december 1980. 
(830) Zie bijvoorbeeld beschikking 7 oktober 1981,Michelin, PB L 353/33 van 9 december 1981; in 
deTheal/Watts-beschikking was de Commissie van oordeel dat het enkele feit dater aanmelding had 
plaatsgevondeu impliceerde dat de ondememing op de hoogte was van het communautaire mededin
gingsrecht, PB L 39/19 van 10 februari 1977. 
(831) H.v.J., 12 juli 1979, BMW Belgium/Commissie, 32/78 en 36-82/78, fur. 1979, 2482. 
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3. Omvang van de boete 

356. Bij het vaststellen van het bedrag van de geldboete wordt niet aileen 
rekening gehouden met de zwaarte, maar ook met de duur van de inbreuk ( artikel 
15, lid 2, Vo 17). 

a. Zwaarte van de inbreuk 

357. De zwaarte van de inbreuk wordt door verschillende factoren bepaald. Een 
belangrijk element bij de boetebepaling is het aldan nietopzettelijk karakter en de 
graad van opzettelijkheid. Wanneer de Commissie via bewijsmateriaal kan aan
tonen dater bewust is gehandeld verhoogt dit uiteraard de zwaarte van de inbreuk 
en dit heeft een weerslag op de omvang van de boete. In dePioneer-beschikking 
verwijst de Commissie met name naar bepaalde brieven afkomstig van de Britse 
alleenverkoper waarin deze er op wees dat hij ,bewust (was) van de E.E.G.-re
gels inzake nevenimport" maar dat het exportverbod toch in stand diende te 
worden gehouden(832). De Commissie was in de BMW-Belgium-beschikking 
van oordeel dat BMW-Belgium en de BMW-dealers-adviescommissie ervan 
bewust waren dat zij door het overeenkomen van een algemeen exportverbod een 
inbreuk maakten op het in artikel85, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag neergelegde 
verbod. Dit volgde met name uit het feit , ,dat zij in hun circulaires het algemeen 
exportverbod omschrijven in bewoordingen, die niet noodzakelijk zijn, en ver
dergaan dan, een selectief distributiesysteem" (833). Ook in andere beschik
kingen wordt op de opzettelijkheid als verzwarend element gewezen(834). 

358. Benevens het opzettelijk karakter speelt ook de aard van de inbreuk een 
belangrijke rol bij het bepalen van de omvang van de boete. In de Vereniging der 
Belgische Behangselpapierfabrikanten-beschikking overwoog de Commissie dat 
collectieve boycot een van de zwaarste inbreuken op het mededingingsrecht 
vormde want deze is gericht op de uitschakeling van een ongemakkelijke con
current(835). Er is reeds gewezen op de harde houding van de Commissie 
tegenover exportverboden. In de Moet et Chandon-beschikking wijst de Com
missie als verzwarende omstandigheden erop dat het betrokken exportverbod, 
zonder te zijn aangemeld, is ingevoerd toen de standpunten zowel van de Com
missie als van het Hof van Justitie over het verboden karakter van dergelijke 
praktijken reeds zeer duidelijk waren(836). Het beogen van exportverboden bij 
de handel tussen Lid-Staten vormt immers , ,een bijzonder zware inbreuk die het 
opleggen van een evenredige boete rechtvaardigt" (837). Exportverboden bete-

(832) PB L 60/21 van 5 maart 1980. 
(833) PB L 46/33 van 17 februari 1978. 
(834) Bijvoorbeeld beschikking van 27 november 1981, Moet et Chandan, PB L 94/7 van 8 april 
1982. Moet et Chandon wist dat exportverboden een inbreuk betekenden aangezien ze vroeger 
reeds, na een interventie van de Commissie, een exportverbod had ingetrokken. 
(835) PB L 237/16 van 29 augustus 1974. 
(836) Idem. 
(837) Beschikking 25 november 1980, Johnson & Johnson, PB L 377/16 van 31 december 1980. 
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kenen een aantasting van een der hoofddoeleinden van de gemeenschappelijke 
markt, namelijk de totstandkoming van een enkele markt(838). In de Johnson & 
Johnson-beschikking stelt de Commissie dat om de onwettige exportverboden te 
doen ophouden en herhalingen te voorkomen een boete moet worden opgelegd 
die hoog genoeg is om de betreffende ondememingen ,af te schrikken" (839). 
Volgens Commissaris Andriessen is het thans een constante gedragslijn van de 
Commissie geworden , ,om zeer hoge boeten op te leggen wanneer het gaat om 
sancties op emstige en kennelijke inbreuken op de mededingingsregels' ' (840). 
Exportverboden zijn een schoolvoorbeeld geworden van dergelijke inbreuken. 

359. Verder wordt de omvang van het boetebedrag nog bei:nvloed door de 
intensiteit waarmede de concurrentiebeperking wordt toegepast met andere 
woorden de energieke marrier waarop de inbreuk door de betrokken ondememin
gen wordt in standgehouden(841), door de vertrouwdheid van de ondememing 
met het intemationaal handelsverkeer en E. E.G. -recht (842), door de omvang van 
de winst die uit de inbreuk voortvloeit (843), door de aard van de goederen die het 
voorwerpuitrnaken van de overeenkomst, onderling afgestemde feitelijke gedra
ging of misbruik van machtspositie(844), door het marktaandeel, omzet en 
omvang van de ondememing (845). In de Michelin-beschikking wees de Com- . 
missie erop dat de N ederlandse Band en Industrie Michelin deel uitmaakt van een 
groot concern, dat een zodanig positie op de Europese markt inneemt, dat van 
haar verwacht mag worden, dat zij de ontwikkelingen van het Europese recht met 
aandacht volgt en er haar beleid op afstemt (846). De Commissie veroordeelde het 
kortingssysteem zoals het door Michelin-Nederland werd toegepast. De beschik-

(838) Zie bijvoorbeeld beschikking 14 december 1979, Pioneer, PB L 60 van 5 maart 1980; 
beschikkingvan 17 december 1981 ,NAVEWA-ANSEAU, PB L 167/39van 15juni 1982; beschlkking 
12 december 1978, Kawasaki, PB L 16/9 van 23 januari 1979. 
(839) PB L 377/16 van 31 december 1980. 
(840) Zie antwoord op schriftelijke vraag van Mev. CLYWD, lid Europees Parlement, PB C 295/19 
van 16 november 1981. 

(841) Voor enkele voorbeelden zie: beschlkking 25 november 1980, Johnson & Johnson, PB L 
377/16 van 31 december 1980; beschikking 7 oktober 1981, Michelin, PB L 353/33 van 9 december 
1981; beschlkking 2 december 1981 ,Hasselblad, PB L 161/18 van 12juni 1982; beschikking 23 juli 
1974, Vereniging van Belgische Behangselpapierfabrikanten, PB L 237/3 van 29 augustus 1974; 
beschikking 1 december 1977 ,Miller, PB L 357/40 van 29 december 1976; beschikking 21 december 
1976, Theal/Watts, PB L 39/10van 10februari 1977; beschlkking 12december 1978,Kawasaki, PB 
L 16/9 van 23 januari 1979. 
(842) Beschikking 17 december 1975, Chiquita, PB L 95/1 van 9 april 1976; beschlkking 21 
december 1976, Theal/Watts, PB L 39/19 van 10 februari 1977. 
(843) Chiquita-beschikking, zie verwijzing vorige noot; zie vooral ook beschlkking 12 december 
1978, Kawasaki, PB L 16/9 van 23 januari 1979. 
(844) In beschlkking Theal/Watts wordt er bij bet bepalen van bet boetebedrag rekening mee 
gehouden dat naar hun aard de betrokken produkten niet kunnen worden beschouwd als noodzakelijk 
voor de gebruikers of als produkten die een groat dee! van hun uitgaven dekken. Daarentegen was in 
de Chiquita-beschikking een goed aan de orde dat voor grootconsumptie was bestemd. 
(845) Zie bijvoorbeeld Moet et Chandon-beschikking; eveneens Chiquita-beschikking; AEG-Tele
jitnken-beschlkking, PB L 117/15 van 30 april1982; BMW-Belgium, PB L 46/33 van 17 februari 
1978; Champignons in blik, PB L 29/26 van 3 februari 1975. 
(846) PB L 353/33 van 9 december 1981. 
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kingspraktijk van de Comrnissie en de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
hadden immers reeds sedert 1973 duidelijk gemaakt dat een kortingssysteem 
waarbij, via geldelijke voordelen, door een ondememing met een machtspositie 
getracht wordt aankoop bij concurrenten te verhinderen, in stri jd is met artikel86. 
Hierbij zij nog de AEG-Telefitnken-beschikking vermeld. Het Duitse concern 
AEG werd beboet voor het toepassen van een verkoopsysteem dat weliswaar was 
aangemeld doch dat in werkelijkheid, volgens de Comrnissie, niet met het 
aangemelde distributiestelsel overeenstemde. Teneinde de prijzen van televi
sieapparaten zo hoog mogelijk te houden werden bepaalde handelaren die wegens 
de door hen vastgestelde prijzen het door AEG gevoerde prijsbeleid op de helling 
zetten, de toegang tot het verkoopsysteem ontzegd. Vooral werd door AEG een 
directe of indirecte invloed uitgeoefend op de wederverkoopprijzen. AEG-Tele
funken is een belangrijke producent van televisietoestellen en de inbreuk van AEG 
heeft aanzienlijke gevolgen gehad op het intracommunautaire handelsverkeer, 
wat, aldus de Commissie, een grote boete rechtvaardigt. In casu werden door de 
Comrnissie echter ook verzachtende omstandigheden in aanmerking gena
men (84 7). Het was inderdaad de eerste keer dat door de Comrnissie een boete 
werd opgelegd wegens strijdigheid van een selectief distributiestelsel met de 
kartelvoorschriften. 

360. W anneer via een beschikking verschillende ondememingen worden beboet 
zal het bedrag benevens van de reeds genoemde factoren mede afhankelijk zijn 
van de graad van participatie tot de inbreuk. In deNAVEWA-ANSEAU-beschik
king van 17 december 1981 (848) maakt de Comrnissie een duidelijk onderscheid 
tussen ondememingen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de 
overeenkomst, waar alle betrokkenen een even grote verantwoordelijkheid dra
gen en ondememingen die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben 
aangesloten. Deze laatste hadden geen enkel initiatief bij de totstandkoming van 
de overeenkomst genomen en waren ,vrijwel verplicht zich daarbij aan te 
sluiten'' , zodat de Comrnissie besliste aan deze ondememingen geen boete op te 
leggen. In de BMW-Belgium-beschikking neemt de Comrnissie ,verzachtende 
omstandigheden" aan wat het bepalen van het boeteniveau betreft dat de leden 
van de BMW-dealeradviescommissie wordt opgelegd omdat zij ,,in economisch 
opzicht in een bepaalde omvang van BMW Belgium afhankelijk zijn'' (849). De 
BMW-dealers die geen lid waren van de adviescommissie hadden nog een 
geringere bijdrage geleverd tot de inbreuk en hen werd de minimum boete 
opgelegd. 

b. Duur van de inbreuk 

361. Zoals reeds werd opgemerkt heeft de aanmelding tot gevolg dat geen boete 
kan worden opgelegd voor de inbreuk welke plaatsvindt na de aanmelding. De 

(847) PB L 117/15 van 30 april1982. 
(848) Beschikking 17 december 1981, PB L 167/39 van 15 juni 1982. 
(849) Beschikking 23 december 1977, BMW Belgium, PB L 46/33 van 17 februari 1978. 
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aanmelding houdt echter geen vrijwaring in voor de periode die de aanmelding 
voorafgaat. De Commissie aarzelde niet in de Floral-beschikking waarin' een 
onderling afgestemde gedraging eerst na een onderzoek door de Commissie werd 
aangemeld, Floral een boete op te leggen voor de periode van de inbreuk 
voorafgaand aan de aanmelding (850). Anderzijds oordeelde de Commissie dat 
voor een niet-aangemelde overeenkomst die nochtans in strijd bleek te zijn met 

· artikel85, lid 1, geen geldboete moest worden opgelegd omdatin casu de looptijd 
betrekkelijk kort was geweest en dat tot uitvoering van de concurrentiebeper
kende clausules in beperkte mate en slechts ten dele was overgegaan, zelfs 
gedurende de periode van het officiele bestaan van deze overeenkomst(851). 
Indien blijkt dat de Commissie de duur van de inbreuk te ruim heeft vastgesteld 
kan het Hof van Justitie uiteraard de opgelegde boete verminderen(852). 

C. BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN JUSTITIE OM BOETEN TE HERZIEN 

362. Krachtens artikel172 E.E.G.-Verdrag kan door de Raad aan het Hof van 
Justitie volledige rechtsmacht worden verleend wat betreft boeten (en dwang
sommen) die op basis van verordeningen worden opgelegd. Artikel17 van Vo 17 
preciseert dat het Hof van Justitie boeten (dwangsommen) kan intrekken, verla
gen of verhogen. 

363. In de gevallen waarin het Hof van oordeel is dat een beroep tegen een 
beschikking van de Commissie ongegrond is zal het bedrag ook niet gewijzigd 
worden(853), en tot op heden heeft het Hof nog nooit de boeten verhoogd. 

364. Tijdens de periode 1974-1981 werd de boetein een aantal arresten door het 
Hof ingetrokken omdat niet was gebleken dat een inbreuk op artikel 85, lid 1, of 
86 werd gepleegd. Dit was het geval in de arresten General Motors Continen
tal (854), Hugin Kassaregisters (855) en gedeeltelijk in Suiker Unie (856). In het 
arrest Groupement des fabricants de papiers peint de Belgique werd wegens 
onvoldoende motivering de beschikking waarbij boeten waren opgelegd nietig
verklaard (857). 

365. Voorts verminderde het Hof van Justitie in een aantal belangrijke arresten 
de door de Comrnissie opgelegde boeten. Dit was het geval in de arrestenlstituto 

(850) Beschikking 28 november 1979, PB L 39/51 van 15 februari 1980. 
(851) Beschikking 28 september 1981 Vlakglas in ltalii!, PB L 326/32 van 13 november 1981. 
(852) H.v.J., 13 februari 1979, Hoffmann-La Roche/Commissie, 85176, 461. 
(853) Zie bijvoorbeeld H.v.J., 12 juli 1979, BMW, 32-78 en 36-82/79, Jur. 1979, 2435; H.v.J., 1 
februari 1978, Miller, 18/77, Jur. 1978, 131. 
(854) H.v.J., 13 november 1975, 26/75, Jur. 1975, 1367. 
(855) H.v.J., 31 mei 1979, 22/78, Jur. 1979, 1869. 
(856) H.v.J., 16 december 1975, 40-48, 50, 54-56, 111, 113/73, Jur. 1975, 2036. 
(857) H.v.J., 26 november 1975, 73/74, Jur. 1975, 1516. 
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Chemioterapico Italiano - Commercial Solvents (858), Europese Suiker 
Unie (859), United Brands (860), Hoffmann-La Roche (861). 
De redenen die tot een boeteverlaging aanleiding kunnen geven zijn veelzijdig en 
houden verband met de beoordeling van de inbreuk door de Commissie. Hebben 
tot een boeteverlaging aanleiding gegeven een onjuiste beoordeling van een 
machtspositie ten aanzien van een bepaalde soort vitamines (862), het traag 
reageren door de Commissie op een klacht van een derde onderneming waardoor 
de duur van de inbreuk korter had kunnen geweest zijn(863), of nog het feit dat 
het Hof een onderdeel van een beschikking, waarbij de inbreuk was vastgesteld, 
vernietigde (864). 
Het arrest Suiker Unie verdient in deze context bijzondere vermelding. In dit 
arrest wordt de boete substantieel verminderd van een totaal van 9 000 000 RE tot 
uiteindelijk 1. 590.000 RE. In hoofdorde motiveerde het Hof deze verlaging door 
de Commissie te verwijten dat zij onvoldoende met de gezamenlijke regelingen 
en economische omstandigheden waaronder het gewraakte gedrag heeft 
plaatsgevonden had rekening gehouden. Dit betekent dat de Commissie in haar 
beoordeling diende te betrekken het feit dat de suikermarkt is ingericht, niet op 
grondslag van territoriale eenheid van de Gemeenschap, maar volgens een stelsel 
dat een afscherming van de nationale markten bestendigt. De gemeenschap
pelijke ordening van de suikermarkt is gebaseerd op een stelsel van nationale 
produktiequota. De gemeenschappelijke ordening van de suikermarkt heeft dan 
ook bijgedragen toLeen niet~~om;u_rr~l!_tiel_e g~dragslijn van de fabrikanten, wat 
inhoudt, aldus het Hof, dat het marktgedrag der belanghebbenden -l1iet met de 
gebruikelijke gestrengheid kan worden beoordeeld. Het Hof is van mening , ,dat 
het gewraakte gedrag aan de verbruikers of aan de consumenten slechts een 
beperkt nadeel heeft kunnen berokkenen, terwijl de Commissie zelf aan ver
zoeksters geen onderling afgestemde of als misbruik te beschouwen verhoging 
van de toegepaste prijzen heeft verweten" en besluit dan ook ,dat belemmerin
gen welke met behulp van de verdeling der markten aan de vrije leveranciers
keuze in de weg worden gesteld weliswaar afkeuring verdienen, doch bij een 
overwegend homogeen produkt als suiker minder zwaar wegen" (865). 

366. Tenslotte zij nog vermeld dat tegen verscheidene recente boetebeschikkin
gen beroep werd ingesteld bij het Hof van Justitie doch op het ogenblik van de 
redactie van dit overzicht waren nog geen arresten geveld in volgende zaken: 
Pioneer, Michelin, Hasselblad, NAVEWA-ANSEAU, AEG-Telefunken. 

(858) H.v.J., 6 rnaart 1974, 6/73, fur. 1974, 223. 
(859) Jur. 1975, 2041. 
(860) H.v.J., 14 februari 1978, 27/76, Jur. 1978, 207. 
(861) H.v.J., 13 februari 1979, 85/76, Jur. 1979, 461. 
(862) Jur. 1978, 557. 
(863) Jur. 1974, 260. 
(864) Jur. 1978, 312. 
(865) Jur. 1975, 2037-2038. 
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D. INNING VAN DE BOETEN 

367. Problemen rond de inning van boeten zijn in de peri ode 1974-1981 herhaal
delijk aan de orde geweest. Ze kunnen in grote lijnen worden samengevat tot 
problemen aangaande de valuta waarin de boete moet worden betaald en tot de 
gevolgen van een beroep bij het Hof van Justitie op de inning van de boete door de 
Commissie. 

1. Valuta waarin de boete moet worden betaald 

368. Geldboeten worden thans in Ecu (vroeger in RE) uitgedrukt maar kunnen 
aileen in nationale geldeenheden worden betaald. In haar boetebeschikkingen 
drukt de Commissie dan ook het bedrag van de boete eveneens uit in de valuta van 
het land waarin de betrokken ondememing haar zetel heeft. Hierbij gaat de 
Commissie uit van de officiele pariteit van de betrokken nationale geldeenheid. 

De Commissie aanvaardt echter dat de ondememingen hun schuld in de geldeen
heid van een ander Lid-Staat voldoen op voorwaarde dat de verschuldigde 
bedragen op basis van de ten tijde van de betaling gel den de dagkoers in de door de 
ondememing gekozen val uta worden omgerekend (866). 

369. In de Suiker Unie-zaak hadden de betrokken ondememingen betoogd dat 
het door het Hof in RE uitgedrukt bedrag voor de omvang van hun schulden 
bepalend was aangezien aan het in de nationale valuta uitgedrukte bedrag slechts 
een indicatieve waarde toekwam, zodat zij zich van hun schuld konden kwijten in 
de nationale val uta van om het even welke Lid-Staat. De keuze van in casu de Lire 
als betaalmiddel verminderde net netto-boetebedrag met ongeveer 40 %. In een 
interpretatief arrest van 9 maart 1977 stelt het Hof van Justitie dat de omvang van 
de schulden voortvloeiende uit de oplegging van een geldboete wordt bepaald 
door het bedrag dat in de nationale munteenheid van de betrokken ondememing is 
vastgesteld. De Commissie mag, doch moet niet, van de betrokken ondememin
gen de betaling aanvaarden in een andere nationale munteenheid van de Ge
meenschap. Wanneer evenwel in een andere munt wordt betaald dient de ornre
kening van de ene val uta in de andere te geschieden volgens de dag van betaling 
gel den de wisselkoers (867). 

2. Gevolgen van een beroep bij het Hofvan Justitie op de inning van de boete 

370. De praktijk van de Commissie in geval van beroep tegen de beschikking 
was dat tijdens de procedure voor het Hof niet werd overgegaan tot de inning van 
de boete. Deze praktijk werd echter door de Rekenkamer betwist. In hetjaarrap
port voor het begrotingsjaar 1978 merkt de Rekenkamer op dat een verzoek bij het 
Hof om de invordering te schorsen en een beroep tegen de boete zelf twee 

(866) Zie antwoord Cornrnissie op schriftelijke vraag van de heer CousTE, lid Europees Parlernent, 
PB C 203/21 van 30 augustus 1976. 
(867) H.v.J., 9 rnaart 1977,41,43 en 44/73-uitlegging, Jur. 1977,445. 
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afzonderlijke procedures vormen. Ben beroep tegen boetebeschikkingen is vaak 
een lange procedure wat tot een lang uitstel van de betalingen kan leiden. De 
Rekenkamer vindt de praktijk van de Commissie dan ook vatbaar voor kritiek 
omdat enerzijds het mogelijk is dat er geen termen aanwezig zijn om de invor
dering van de boete of een gedeelte daarvan te schorsen en anderzijds zijn de 
betreffende instructies van de Commissie moeilijk te rijmen met de terzake 
geldende verdragsbepalingen, waarin de schorsing van de tenuitvoerlegging aan 
het Hof van Justitie is voorbehouden. Voorts meent de Rekenkamer dat het uitstel 
van betaling in de hand wordt gewerkt door het ontbreken van een interestrege
ling. 
In haar antwoord betoogt de Commissie dat ze krachtens artikel 185 van het 
E.E.G.-Verdrag weliswaar de bevoegdheid bezit om tot onmiddellijke inning 
over te gaan doch dat zij zulks heeft nagelaten wanneer een beroep aanhangig was 
bij het Hof. Dit was, naar het oordeel van de Commissie, ,een usance" die echter 
niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. In sommige gevallen bleek dit 
immers een uitnodiging te zijn om in beroep te gaan. De rentetarieven zijn in de 
meeste Lid-Staten zo hoog dat een onderneming een aanzienlijk financieel voor
deel kan behalen wanneer zij de boeten kan opschorten door beroep aan te 
tekenen. Uitstel van betaling levert veelal een besparing op die de proceskosten 
overtreft(868). In haar jaarrapport voor het begrotingsjaar 1980 herhaalt de 
Rekenkamer de eerder geuite kritiek en vraagt zich af welke maatregelen de 
Commissie terzake heeft genomen (869). In haar antwoord op het rapport voor het 
begrotingsjaar 1978 deed de Commissie een aantal suggesties(870) waarvan 
sommige zich zeer onlangs hebben geconcretiseerd(871). Thans worden wat de 
inning van de boeten betreft door de Commissie volgende beginselen gehuldigd: 
a. Als principe wordt gesteld dat van zodra de in de beschikking gestelde termijn 
is verstreken tot inning van de schuldvordering zal worden overgegaan zelfs 
indien de ondememing tot wie de beschikking is gericht daartegen een beroep bij 
het Hof van Justitie heeft aangetekend. 

b. Zolang de zaak bij het Hof van Justitie aanhangig is zal echter niet tot inning 
worden overgegaan wanneer volgende voorwaarden zijn vervuld: 
- de ondememing tot wie de beschikking is gericht aanvaardt dat de schuld 
vanaf de einddatum van de betalingstermijn rente oplevert (deze rente wordt 
berekend op grand van de discontovoet, die vastgesteld is door deN ationale Bank 
van de Lid-Staat waarin de betrokken ondememing haar voornaamste vestiging 
heeft, verhoogd met een procent) ; 
- de ondememing verstrekt v66r de einddatum van de betalingstermijn een voor 
de Commissie aanvaardbare bankgarantie, die de hoofdsom van de schuld als
mede de rente of verhoging dekt. 

(868) PB C 326/177 van 31 december 1979. 
(869) PB C 344/39 van 31 december 1981. 
(870) PB C 326/177 van 31 december 1979. 
(871) Deze beginselen berusten op interne instructies van de Commissie die niet officieel zijn 
gepubliceerd. 
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371. Nude Commissie, overeenkomstig de opmerkingen van de Rekenkamer, 
voor de schorsing van de inning strikte voorwaarden stelt ziet het er naar uit dat 
deze recente praktijk door beboete ondememingen niet zonder tegenkanting 
wordt aanvaard. Het is niet uitgesloten dat er zich in de toekomst, met de nieuwe 
maatregel van de Commissie, nog meer procedures ex artikel185 van het Verdrag 
-voordoen. Hoewel een beroep bij het Hof in principe geen schorsende werking 
heeft, kan het Hof immers, lui dens dit voorschrift, indien het van oordeel is dat de 
omstandigheden zulks vereisen, opschorting van de uitvoering van de bestreden 
handeling gelasten. 

Onlangs verzocht een van deze ondememingen (Hasselblad GB) de bankgarantie 
niet te moeten voorleggen aangezien ze, naar haar bewering, geen bankinstelling 
had gevonden die deze waarborg had willen verlemin (872). Bij beschikking van 7 
mei 1982 oordeelde de President van het Hof van Justitie in kort geding echter dat 
de betrokken ondememing niet voldoende had aangetoond dat een uitstel voor het 
verstrekken van een bankgarantie gewettigd was (873). De tenuitvoerlegging van 
de beschikking van de Commissie met betrekking tot de betaling van de boete 
werd weliswaar opgeschort doch op voorwaarde dat verzoekster de Commissie 
tegen een bepaalde datum een vaste en onherroepelijke bankgarantie zou aan
bieden verschaft door een in een Lid-Staat van de Gemeenschap gevestigde 
bank(874). Eveneens tegen de beschikk:ing in de AEG-Telefunken-zaak werd 
beroep ingesteld. Hier heeft de President van het Hof bij beschikking van 29 
maart 1982 de uitvoering van de Commissiebeschikking inzake het betalen van de 
boete opgeschort tot dat in kort geding op de vordering als geheel zou worden 
beschikt(875). Bij beschikk:ing van 6 mei 1982 werd door de President de 
tenuitvoerlegging van deAEG-Telefttnken-beschikking opgeschort echter ,met 
handhaving van de op 17 maart 1982 ten bate van de Commissie gestelde 
waarborg' ' (87 6). 

§ 2 Opleggen van dwangsommen 

372. De Commissie kan, luidens artikel 16 van Vo 17, bij beschikking aan 
ondememingen of ondememersverenigingen dwangsommen opleggen van ten
miste 50 en ten hoogste 1 000 RE (thans Ecu) voor elke dag waarmede de in de 
beschikk:ing gestelde termijn wordt overschreden. 

373. Van de bevoegdheid dwangsommen op te leggen heeft de Commissie zich 
nog niet vaak bediend hoewel er toch reeds in de door ons onderzochte periode 
een aantal voorbeelden te vermelden zijn. In de C.S. V.-beschikking van 25 juni 
1976 werd de betrokkene verplicht de Commissie tegen een bepaalde datum 

(872) ZieAgence Europe, 23 april1982. 
(873) ZieAgence Europe, 14 mei 1982. 
(874) PB C 169/5 van 7 juli 1982. 
(875) PB C 103/4 van 24 april 1982. 
(876) PB C 139/3 van 2 juni 1982. 
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inlichtingen te verstrekken en hieraan werd een dwangsom verbonden van 
1 000 RE per dag verwijl(877). In casu had C.S.V. eerst geweigerd bepaalde 
inlichtingen te verstrekken omdat dit eventueel had kunnen leiden tot een veroor
deling volgens hetZwitsers strafrecht. Voor zover bekend is dit de enige beschik
king waarbij een dwangsom wordt gekoppeld aan verzoek om inlichtingen ex 
artikelll, lid 5, van Vo 17. 
In de Chiquita-beschikking wordt benevens een boete wegens inbreuk op de 
materiele verbodsvoorschriften tevens een dwangsom opgelegd. Dit wordt door 
de Commissie gemotiveerd door erop te wijzen dat United Brands meerdere 
inbreuken op artikel 86 had gepleegd en dat de Commissie, teneinde zich ervan te 
kunnen vergewissen dat United Brands aan de vastgestelde inbreuk een einde had 
gemaakt, over de nodige gegevens diende te beschikken om dit na te gaan. 
Hiertoe moest United Brands de Commissie binnen een vastgestelde termijn 
bepaalde gegevens verschaffen(878). Ook in deHugin-beschikking werd, bene
vens een geldboete, een dwangsom opgelegd van 1 000 RE. De bedoeling van 
deze dwangsom was Hugin Kassaregisters te dwingen binnen een bepaalde 
termijn voorstellen ter goedkeuring aan de Commissie te doen voorleggen over de 
wijze waarop de betrokken ondemerning de beschikking zou naleven (879). In de 
beschikking van 18 september 1980 over het IMA-statuut werd geen boete doch 
wel een dwangsom opgelegd ten einde de betrokken ondemerningen binnen een 
door de Commissie vastgestelde terrnijn te verplichten aan bepaalde inbreuken 
een einde te stellen(880). Tenslotte zij nog de Hasselblad-beschikking van 2 
december 1981 vermeld waarin versdnllende dwangsommen wefden bepaald: 
Een dwangsom van 1 000 Ecu per dag verwijl werd opgelegd voor het eventueel 
niet naleven van de door de Commissie tot Victor Hasselblad gerichte verplich
ting de alleenverkopers schriftelijk mede te delen dat export naar andere Lid-Sta
ten niet is verboden en niet mag worden belemmerd of ontmoedigd. Met betrek
king tot de verplichting opgelegd aan Hasselblad (GB) enerzijds zijn handelaren 
mede te delen dat onderlinge leveringen aan andere handelaren en export van 
Hasselblad-produkten naar andere Lid-Staten niet verboden zijn en niet mogen 
worden belemmerd door rniddel van met name verplichte verkoopprijzen en 
anderzijds algemeen bekend te maken dat hij bij de klantenservice op grond van 
fabriekgarantie alle Hasselblad-produkten zonder discrirninatie zal behandelen, 
werd voor iedere dag verwijl na het verstrijken van een termijn een dwangsom van 
500 Ecu bepaald. Hetzelfde gold voor de aan Victor Hasselblad en Hasselblad 
(GB) opgelegde verplichting de toegang van Camera Care tot Hasselblad-pro
dukten niet te beletten of te verhinderen(881). 

374. Over het juridisch karakter van dwangsommen in het stelsel van Veror
dening 17 heeft het Hof van Justitie zich nog niet uitgelaten omdat hetzij de door 

(877) PB L 192/27 van 16 juni 1976. 
(878) Beschikking 17 december 1975, PB L 85/1 van 9 april1976. 
(879) Beschikking 8 december 1977, PB L 22/23 van 27 januari 1978. 
(880) PB L 318/1 van 26 november 1980. 
(881) PB L 161/34 van 12 juni 1982. 
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de Commissie opgelegde voorwaarden door de ondernemingen werden nage
leefd, hetzij omdat de beschikking waarbij de inbreuk werd vastgesteld, zoals de 
Hugin-beschikking, door het Hof nietig werd verklaard(882). 

AFDELING 3 

BEVOEGDHEDEN TER BEVORDERING VAN HET ONDERZOEK 

§ 1 lnwinnen van inlichtingen 

375. De Commissie kan ter vervulling van haar toezichtstaken, krachtens artikel 
11, Vo 17, aile noodzakelijke inlichtingen inwinnen bij ondernemingen (of 
ondernemersverenigingen). De Commissie kan een of meerdere schriftelijke 
verzoeken om inlichtingen sturen naar ondernemingen. In haar verzoek moet de 
Commissie de rechtsgrond en het doel aanduiden van de gewenste inlichtingen 
samen met de sancties ingeval onjuiste of geen inlichtingen worden verstrekt. 
Tevens wordt een termijn bepaald waarbinnen de betrokken onderneming zal 
moeten antwoorden en wordt gewezen op de beroepsmogelijkheden tegen de 
beschikking voor het Hof van Justitie. 

376. Indien een onderneming de gevraagde inlichtingen niet binnen de gestelde 
termijn dan wel onvolledig of onjuist verstrekt staan verschillende opties voor de 
Commissie open. De Commissie kan, luidens artikel11, lid 5, bij beschikking 
verlangen dat de ondernemingen de gevraagde inlichtingen verstrekken. Het is 
duidelijk dat de procedure van artikel 11, lid 5, slechts mag worden aangewend 
wanneer het ,verzoek om inlichtingen" zonder resultaat is gebleven(883). De 
Commissie ging over tot deze tweede fase van de procedure in de zaak Brand
verzekering waar in het dictum tekstueel het eerste verzoek om inlichtingen, 

. waarop de betrokken onderneming geen of een onbevredigend antwoord had 
gegeven, werd overgenomen (884). In deC .S. V. -beschikking was de Commissie 
nog verder gegaan door aan de verplichting om inlichtingen te verstrekken binnen 
een bepaalde termijn een dwangsom te verbinden per dag verwijl(885). 
De Commssie kan eveneens een geldboete opleggen voor de niet- of onjuist 
verstr~kte inlichtingen. Dit heeft geleid tot het opleggen van maximum-boeten in 
de beschikkingen Comptoir Commercial d'Importation, Telos, Panasonic Bel
gium enPanasonic France (zie boger nr. 343). Ingevolge verificaties(886) was 
de onjuistheid van de gegeven inlichtingen aan het licht gekornen alsmede de 
opzet van de ondernemingen om onjuiste gegevens te verstrekken wat, aldus de 

(882) H.v.J., 31 mei 1979, Hugin Kassaregisters/Commissie, 22/78, 1869 . 
. (883) H.v.J., 26 juni 1980, National Panasonic/Commissie, 136/79, Jur. 1980, 2055. 

(884) Beschikking 9 december 1981, PB L 80/36 van26 maart 1982; voor een ander voorbee!d van 
toepassing van artike111, lid 5, van Vo 17, zie deRAI-UNITEL-beschikking 26 mei 1978, PB L 
157/39 van 15 juni 1978. 

,. (885) Beschikking 25 juni 1976, PB L 192/27 van 16 juni 1976; zie ook boger nr. 373. 

(886) Zie volgend nummer. 
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Commissie, de procedure aanzienlijk had vertraagd. Vooral de Comptoir Com-. 
mercia[ d'Importation-beschikking is van belang niet aileen omdat het de eerste 
keer is dat een geldboete wordt opgelegd we gens het verstrekken van verkeerde of 
onvolledige informatie maar ook omdat het een aantal principiele beschouwingen 
bevat over de procedure zelf van artikel 11. De Cornmissie wij st erop dat in het 
kader van een verzoek om inlichtingen de brief die door een ondememing in 
antwoord wordt geschreven in zijn geheel moet worden beoordeeld. De Commis
sie gaat er van uit dat als antwoord op een verzoek om inlichtingen moet worden 
beschouwd , ,niet aileen de antwoorden op de concrete vragen door de Commis
sie, maar tevens alle verstrekte inlichtingen die buiten het eigenlijke kader vallen, 
alsmede alle gegevens die door de ondememingen ongevraagd werden medege
deeld, die niet in direct verband staan met de specifieke vragen die door de 
Commissie werden gesteld'' (887). 

§ 2 Uitvoeren van verificaties 

A. VERIFICATIES VIA SCHRIFTELIJKE OPDRACHT EN BESCIDKKING 

377. De Commissie bezit de bevoegdheid ter plekke verificaties door te voeren. 
Artikel14, lid 1, Vo 17 bepaalt dat de Cornmissie ter vervulling van haar taak alle 
noodzakelijke verificaties kan verrichten bij ondememingen of ondememers
verenigingen. De ambtenaar die in opdracht van de Commissie handelt beschikt 
over de bevoegdheden: 

i. Boeken en bescheiden van het bedrijf te controleren; 

n. Afschriften of uittreksels van deze boeken te maken; 

iii. Ter plaatse mondelinge inlichtingen te vragen; 

iiii. Alle lokaliteiten, terreinen en vervoermiddelen der ondememing te bette-
den. 

Met deze opsomming zijn de mogelijkheden en grenzen van de verificatiebe
voegdheid omschreven. De Commissie kan geen ,huiszoeking" doorvoeren en 
kan evenrnin beslag leggen op bepaalde documenten. De Commissie zal ook niet 
tot een verificatie overgaan buiten het grondgebied van de Gemeenschap. 

378. Verificaties kunnen via twee verschillende procedures plaatsvinden. Ret is 
mogelijk dat inspecteurs van de Comrnissie die met een verificatie zijn belast hun 
bevoegdheden uitoefenen op vertoon van een schriftelijke opdracht die het 
voorwerp en doel van de verificatie aangeeft ( artikel14, lid 2, Vo 17). Er is in dit 
geval geen juridische verplichting voor de ondememing om zich aan de verificatie 
te onderwerpen doch indien ze er zich niet tegen verzet moet ze bereid zijn 
volledig deter inzage gevraagde boeken en bescheiden voor te leggen. Wanneer 
boeken ofbescheiden onvolledig worden voorgelegd kan de Commissie een boete 
opleggen ex artikel15, lid 1, onder c(888). De praktijk wijst uit dat slechts heel 

(887) PB L 27/31 van 4 februari 1982. 
(888) Zie hoger nr. 345. 
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uitzonderlijk een onderneming weigert ambtenaren de verificaties te laten uit
voeren. 
De Commissie kan eveneens bij beschikking een verificatie gelasten en in dit 
geval zijn de ondernemingen en ondernemersverenigingen verplicht zich aan de 
verificatie te onderwerpen (artikel14, lid 3, Vo 17). Tegen dergelijke beschik
king kunnen ondernemingen in beroep komen bij het Hof doch een dergelijk 
beroep heeft geen schorsende werking (artikel 185, E.E.G.-Verdrag). In het 
National Panasonic-arrest van 26 juni 1980 weigerde het Hof van Justitie in de 
globale structuur van artikel14 de twee fasen-procedure te onderkennen die het in 
artikel 11 ten aanzien van het inwinnen van informatie had vastgesteld. De 
voorschriften inzake verificaties, aldus het Hof, bevatten geen enkel element 
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de Commissie enkel een beschikking in 
de zin van artikel14, lid 3, zou kunnen geven na eerst gepoogd te hebben een 
verificatie bij wege van enkele schriftelijke opdracht aan haar personeelsleden te 
verrichten. Geen enkele voorafgaande maatregel is derhalve vereist om een 
beschikking tot verificatie te nemen(889). Het is in hetzelfde arrest dat de 
Commissie de verschillende doelstelling van de procedure betreffende het inwin
nen van inlichtingen enerzijds en het verrichten van verificaties anderzijds aan
geeft. Beide procedures beantwoorden, in het oogpunt vanhetHof, aan verschil
lende behoeften. Het Hof stelt zich op het standpunt dat wanneer de Commissie 
het gewenst acht bepaalde inlichtingen te verkrijgen, dit in het algemeen slechts 
mogelijk is met medewerking van ondernemingen of ondernemersverenigingen. 
Bij verificaties is die medewerking niet noodzakelijk want veelal dienen ze om de 
juistheid en draagwijdte te controleren van de inlichtingen waarover de Commis
sie reeds beschikt. Verificaties veronderstellen dan ook , ,niet per se een vooraf
gaande medewerking van de ondernemingen of ondernemersverenigingen die de 
voor de controle noodzakelijke materiele gegevens bezitten" (890). 

379. Uit gegevens die de Commissie heeft verstrekt naar aanleiding van een 
schriftelijke vraag van een lid van het Europese Parlement blijkt dat de Commis
sie in de periode van januari 1973 tot augustus 1979 tot een totaal van 31 
verificaties op grond van beschikkingen ex artikel14, Ild3, Vo 17 heeftbesloten. 
Hiervan had de Commissie 25 verificatiebeschikkingen genomen zonder dat 
- de betrokken onderneming vooraf het tijdstip van de verificatie werd medege
deeld; 
- bij de betrokken onderneming tevoren is getracht een verificatie te verrichten 
onder overlegging van een schriftelijke verificatieopdracht conform artikel14, lid 
2· 

' - de betrokken onderneming vooraf conform artikel 11 om het verstrekken van 
inlichtingen werd verzocht(891). 

(889) fur. 1980, 2055. 
(890) fur. 1980, 2056. 
(891) Zie antwoord op schrifte1ijke vraag van Lady ELLES, PB C 310/30 van 10 december 1979. 
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De redenen waarom de Commissie zich veelvuldiger van haar verificatiebe
voegdheid via beschikkingen ex artikel14, lid 3, Vo 17, zonder voorafgaande 
kennisgeving, bedient is, aldus de Commissie, ingegeven door de vaststelling dat 
naarmate bet gemeenschapsrecht beter bekend en duidelijker wordt, onderne
mingen steeds meer geneigd zijn hun kennelijk onrechtmatige afspraken te 
verheimelijken(892). 

380. Het is niet eenvoudig een evaluatie te maken van de bestaande verifica
tiepraktijk. Het blijft zeer uitzonderlijk dat verificatiebeschikkingen worden 
gepubliceerd. 
Soms kan uit een definitieve beschikking houdende de vaststelling van een 
inbreuk op artikel 85, lid 1, of 86 of uit een beschikking houdende bet opleggen 
van procedurele geldboeten worden opgemaakt dat een verificatiebeschikking 
werd genomen. In de periode 1974-1981 werden slechts drie verificatiebe
schikkingen gepubliceerd. Vereinigung Deutscher Freiformschmieden (893), 
FIDES(894), en AM & S Europe Ltd(895). 

Deze beschikkingen werden genomen nadat de betrokken ondernerningen ge
weigerd hadden zich geheel of gedeeltelijk aan een verificatie ex artikel14, lid 2, 
Vo 17 te onderwerpen. Van principieel belang is de FIDES -beschikking waarin 
de Commissie bet standpunt verwierp dat FIDES niet bij de door de Commissie 
ingeleide procedure kon worden betrokken enerzijds omdat zij noch handel dreef 
noch als produc:ent kon worde11 beschouwd, anderzijds omdat zij in haar hoeda
nigheid van fiduciaire vennootschap geen bescheiden kon overleggeii zonder 
toestemming van haar opdrachtgevers. Naar bet oordeel van de Commissie was 
FIDES belast met bet beheer van toezicht op overeenkomsten die ondernerningen 
hadden aangegaan en ten aanzien waarvan de Comrnissie een onderzoek instel
de(896). 

B. AANTASTING VAN BESCHERMDE RECHTEN DOOR VERIFICATIES? 

381. Hoewel tot op heden nog maar weinig procedures bij bet Hof van Justitie 
werden aanhangig gemaakt naar aanleiding van verificaties brengt ieder beroep 
tegen een beschikking houdende een verificatie al vlug bespiegelingen met zich 
over enkele hogere principes van rechtsbescherming. In bet National Panasonic
geschil werd betoogd dat de verificatie een schending van een fundamenteel recht 
inhield en in de AM & S Europe Ltd-zaak is de vraag aan de orde of de Comrnissie 
via bet uitoefenen van haar verificatiebevoegdheid niet bepaalde ongeschreven 
principes van gemeenschapsrecht heeft geschonden. 

(892) De uitleg van de Commissie vindt men samengevat in de conclusies van advocaat-generaal 
WARNER in de National Panasonic-zaak,Jur. 1980, 2067. Deze verklaring van de Commissie wordt 
echter niet met zoveel woorden weergegeven in de samenvatting door het Hof van het stand punt der 
partijen. 
(893) Beschikking 8 december 1977, PB L 10/32 van 13 januari 1978. 

(894) Beschikking 31 januari 1979, PB L 57 van 8 maart 1979. 
(895) Beschikking 6 juli 1979, PB L 199 van 7 juli 1979; zie verder nr. 383. 
(896) PB L 57 van 8 maart 1979. 
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I. Bescherming van fundamentele rechten 

382. In hetNational-Panasonic-geschil betoogde verzoekster dat de Commissie, 
door te verzuimen haar vooraf in kennis te stellen van de verificatiebeschikking, 
haar fundamentele rechten had geschonden, waaronder artikel8 van het Europees 
V erdrag ter Bescherrning van de Rechten van de Mens, dat bepaalt dat een ieder 
recht heeft op eerbiediging van zijn prive leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling. Ret Rof van Justitie is vrij bondig wat dit laatste rniddel betreft. 
Ret verwijst naar zijn vroegere rechtspraak inzake de bescherrning van grond
rechten(897) en merkt op dat zelfs al zou artikel 8 van de Europese Conventie 
toepasselijk zijn op rechtspersonen dit voorschrift niet absoluut is aangezien bij 
wet beperkingen mogelijk zijn (artikel 8, lid 2, Europese Conventie). Rierop 
onderzoekt het Rof of andere fundamentele beginselen werden geschonden. Ret 
Rof weigert de redenering van verzoekster te volgen dat haar het recht zou zijn 
ontnomen om te worden gehoord vooraleer jegens haar een beschikking werd 
gegeven, omdat, naar het oordeel van het Rof, de uitoefening van een dergelijk 
recht van verweer , ,hoofdzakelijk past in het kader van gerechtelijke en be
stuursrechtelijke procedures die tot doel hebben een inbreuk te doen staken of een 
wettelijke onverenigbaarheid vast te stellen''. De verificatieprocedure van artikel 
14, Vo 17 dient enkel ,om de Commissie in staat te stellen de noodzakelijke 
bewijsstukken te verzamelen om de juistheid en de strekking van een bepaalde 
feitelijke of rechtstoestand na te gaan' ' en niet om een inbreuk te doen op
houden (898). 

2. W ettelijke bescherming van mededelingen tussen advocaten en clienten: , , the 
AM & S Europe Ltd-story'' 

383. Bijna 3 jaar is de procedure in de AM & S-zaak over het vraagstuk van de 
wettelijke bescherming van mededelingen tussen advocaten en client bij verifica
tie door de Commissie bij het Rof van Justitie hangend geweest. Roewel ons 
onderzoek reeds was afgesloten toen we kennis hebben gekregen van het lang 
verwachte arrest(899)- het arrest werd geveld op 18 mei 1982- hebben we 
gemeend, gezien het principiele belang van de zaak, de door het Rof van Justitie 
gegeven uitspraak tach nog in dit overzicht te moeten vermelden. Alvorens 
hiertoe over te gaan wordt eerst een feitenrelaas gegeven en worden de stand
punten der partijen alsmede deze van de advocaten-generaal WARNER en 
SL YNN samengevat. 

Feiten 

384. Begin 1979 verschijnen inspecteurs van de Commissie ten kantore van AM 
& S Europe Ltd, Bristol met een verificatieopdracht. Van een aantal bescheiden 

(897) Nold, 3/73, Jur. 1974, 508. 

(898) Jur. 1980, 2058. 

(899) Zaak 155/79. We hebben ons gebaseerd op een gestencilde Enge1se versie van het arrest en van 
de conclusies van advocaten-generaal WARNER en SLYNN respectievelijk op 20-28 januari 1981 en 26 
januari 1982 genomen. 
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werden kopijen gevraagd waarvan echter sommige niet aan de Commissie werden 
overgemaakt omdat deze, naar de mening van de sollicitors van AM & S, vielen 
onder het ,legal privilege". Het betrof immers, volgens hen, correspondentie 
tussen de ondememing en juristen waarin hetzij om juridische advies werd 
gevraagd, hetzij juridisch advies werd gegeven. Hierop richtte de Commissie een 
beschikking houdende verificatie (artikel 14, lid 3, Vo 17)(900). In deze be
schikking overwoog de Commissie dat de communautaire mededingingswet
geving geen enkele bescherming verleende aan juridische bescheiden, doch dat 
de Commissie, zoals zij trouwens reeds in een antwoord op een schriftelijke vraag 
van een lid van het Europees Parlement had uiteengezet, , ,de regels van het 
mededingingsrecht van bepaalde Lid-Staten volgt en bereid is strikt juridische 
bescheiden niet als bewijs van inbreuken op de mededingingsregels van de 
Gemeenschap te gebruiken als deze zijn opgesteld om meningen te vormen of te 
geven over te eerbiedigen wetsbepalingen of voor de voorbereiding ofhet ontwer
pen van de verdediging van de betrokken ondememing of ondememersvereni
ging". De Commissie ging er van uit dat het onaanvaardbaar zou zijn dat de 
betrokken ondememing of haar raadslieden zelf uitsluitend zouden beslissen 
wanneer een bepaald stuk al dan niet onder het , ,legal privilege'' zou vall en. Het 
was, volgens de Commissie, zij aileen die diende vast te stellen of een bepaald 
documental dan niet als ,beschermd" diende te worden beschouwd. Dit irn
pliceerde dat de ondememing aan de inspecteur van de Commissie inzage moest 
verlenen van de bescheiden en hem tevens de gelegenheid diende te geven 
daarover vragen te stellen voor zover dit nodig was om te bepalen of deze al dan 
niet als bewijsmiddel in aanmerking konden komen. Als echter de inspecteur van 
mening was dat zij niet mochten worden gebruikt dan zou hij geen kopieen maken 
en de bescheiden zouden vervolgens niet door de Commissie als bewijzen van 
inbreuken worden gebezigd. Tijdens de tweede verificatie werd opnieuw ge
weigerd een aantal documenten die onder het, ,legal privilege'' zouden vallen aan 
de Commissie voor te leggen en tevens werd door AM & S een beroep tegen de 
verificatiebeschikking ingesteld (90 1). 

Samenvatting van de verschillende standpunten 

385. De verzoekster alsmede de Commissie vertrekken van de gedachte dater in 
het gemeenschapsrecht een beginsel bestaat op grond waarvan mededelingen 
tussen een advocaat en zijn client worden beschermd tegen openbaarmaking. 
Zowel de Commissie als AM & S wensten in casu het in het geding zijnde 
probleem te beperken tot de vraag of, en zo ja in hoeverre, de Commissie 
gerechtigd is inzage te krijgen van een document teneinde vast te stellen of het 
betreffende stuk aldan niet beschermd dient te worden tegen openbaarmaking. 
De Commissie, zonder het beslissingsrecht hierover zelf te willen afzwakken, 
was wel bereid te aanvaarden dat de inspecteur enkel gemachtigd was bescheiden 

(900) PB L 199/31 van 7 juli 1979. 
(90 1) Zie ook PmUP, J., , ,EEC Competition law and privilege against self-incrimination in English 
law", L.I.E.l., 1981, 49. 

586 



in te zien waarvoor een beroep op bescherming wordt gedaan, voor zover dit 
noodzak:elijk was om vast te stellen of zij al dan niet dienden te worden gebruikt, 
dat wil zeggen: gebruikt als bewijsstuk. Voorts verklaarde de Commissie dat haar 
inspecteurs zouden worden gelast, de kennis die zij verkregen uit onderzoek van 
bescheiden om uit te mak:en of zij beschermd zijn, niet te gebruiken wanneer zou 
blijken dat het om een wettelijk beschermd stuk gaat. Verzoekster bleef haar 
betoog op het principii.~le houden en stelde namelijk dat aan de Commissie niet 
zelf de bevoegdheid mocht worden gelaten bij betwisting uit te mak:en of een 
document ais aldan niet wettelijk beschermd diende te worden beschouwd. Bij de 
opmerking van de intervenienten moet voorai op het standpunt van de Franse 
Regering worden gewezen. Zij weigerde niet aileen in het gemeenschapsrecht het 
beginsel te aanvaarden van het bestaan van een dergelijke wettelijke bescherming 
maar zag in de bij het Hof aanhangig gemaak:te zaak: zelfs een poging om de 
Gemeenschap een zuiver interne bepaiing van Engels recht op te dringen. Voorts 
wees zij op een eigen Ordonnance van 1945 die be trekking had op de vaststelling, 
de vervolging en de bestrijding van inbreuken op de economische wetgeving en 
waarin werd bepaaid dat de bevoegde ambtenaren inzage kunnen eisen van alle 
soorten bescheiden (boekhouding, afschriften van brieven, chequeboekjes enz.), 
welke de vervulling van hun taak: vergemakkelijken, of deze in beslag nemen, 
ongeacht in wiens handen zij zich bevinden. 

386. De standpunten van de advocaten-generaal WARNER en SL YNN (902) waren 
wat de grond van deze zaak: betreft dezelfde : beide besloten tot de nietigheid van 
de beschikking houdende verificatie van de bedoelde documenten. Er werd op 
gewezen dat de inspecteur, die niet noodzak:elijk een jurist hoeft te zijn, ten 
onrechte zou kunnen beslissen dat een document niet is beschermd wat met zich 
brengt dat het document dat vertrouwelijk had moeten blijven door de Commissie 
zou kunnen worden gebruikt. In dergelijke situatie is, volgens hen, het rechts
middel van beroep bij het Hof in grote mate ais illusoir te beschouwen. Bovendien 
kon men moeilijk verwachten dat in de prak:tijk de inspecteur de inhoud vergeet 
van een document dat na lezing achteraf blijkt vertrouwelijk te zijn. Advocaat
generaai WARNER meende dat de kern van het probleem was , ,dat in een 
beschaafde samenleving een mens er recht op heeft dat hetgeen tussen hem en zijn 
advocaat wordt gezegd, tegen openbaarmaking wordt bestemd''. Dit betekende 
niet, aidus WARNER, dat, wanneer er een echt geschil rijst omtrent de vraag of een 
document beschermd is, niemand inzage zou mogen hebben in dat document 
doch dit dient in dit gevai een onafhankelijk persoon te zijn. Advocaat-generaai 
WARNER opteerde uiteindelijk voor de rechter die best in staat zou zijn een 
dergelijk geschil te beslechten. In wezen verschillen de standpunten van beide 
advocaten-generaal aileen over de vraag welke rechterlijke instantie de betwis-

(902) In deze zaak: werden twee conclusies genomen omdat het Hof, na de conclusies van advocaat
generaal WARNER, van oordeel was dat de mondelinge behandeling moest worden heropend en dat de 
bescheiden die AM & S aan de Commissie geweigerd had over te leggen aan het Hof dienden te 
worden toegezonden. De conclusie van advocaat-generaal Sir Gordon SLYNN werd ongeveer een jaar 
later genomen. 
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tingen diende te beslechten. Volgens WARNER zou dit de nationale rechter moeten 
zijn, terwijl advocaat-generaal SLYNN kiest voor het Hof van Justitie. Laatstge
noemde nodigde dan ook het Hof uit een principe-uitspraak te geven. Volgens 
hem zal dit tevens tot gevolg hebben dat geschillen terzake in de toekomst 
waarschijnlijk snel zullen worden opgelost. Immers, aldus advocaat-generaal 
SL YNN, , ,in de meeste gevallen zullen de partijen wel overeenstemming kunnen 
bereiken over de vraag of een document in feite onder het beginsel valt, en zal de 
jurist van de ondernerning de inspecteur kunnen overtuigen van de aard van de 
documenten zonder de inhoud ervan te openbaren. Indien er een geschil ontstaat, 
kan de Commissie, zo zij niet overtuigd is, een beschikking geven die, zoals in 
casu, kan worden voorgelegd aan het Hof en waarover rnisschien door een kamer 
kan worden beslist". Hij verwachtte niet dat de oplossing waarin het Hof van 
Justitie wordt ingeschakeld zou leiden tot een ,stroom" van procedures en 
evenmin verwacht hij vertragingsmanreuvers van ondernerningen: , ,zelfs indien 
de ondernerning niet door de kosten wordt afgeschrikt, zullen waarschijnlijk 
weinig advocaten die zich met dergelijke zaken bezig houden, uitzichtloze 
geschillen over documenten bij het Hof aanhangig willen maken en zich willen 
blootstellen aan ernstige kritiek die het Hof in zijn arrest deswege op hen zou 
kunnen leveren" (903). 

Het arrest van 18 mei 1982 

387; Het Hof is er in zijn-arrest-van 18-mei 1982 k@nnelijk -van uit-gegaan dat een 
oplossing op het gestelde probleem diende te worden gezocht op een wijze 
waarop zowel het principe van de bescherming van vertrouwelijke juridische 
documenten enerzijds en het beginsel van de noodzaak van een efficiente verifi
catie anderzijds overeind bleven. Vertrekpunt in het arrest is de tekst van artikel 
14, Vo 17, die geen enkele beperking bevat ten aanzien van de bescheiden die 
voor verificatie vatbaar zijn, zodat hieronder ook de mededelingen tussen de 
advocaat en zijn client vallen. Aangezien bovendien artikel 14 bepaalt dat de 
Commissie alle ,noodzakelijke" verificaties kan verrichten is het zij alleen die 
moet oordelen of haar al dan niet een document moet worden voorgelegd. Deze 
principes dienen evenwel niet de mogelijkheid uit te sluiten dat, onder bepaalde 
voorwaarden, het vertrouwelijk karakter van een aantal documenten wordt er
kend. Gemeenschapsrecht dient rekening te houden met de beginselen gemeen 
aan het recht der Lid-Staten in het bijzonder met de principes inzake vertrouwe
lijkheid van de mededelingen tussen de advocaat en zijn client. Gezien in het licht 
van Vo 17 behoren de geschreven mededelingen uitgewisseld nadat een adrnini
stratieve procedure werd ingeleid enerzijds alsmede geschreven mededelingen 
die voorheen reeds werden uitgewisseld en die betrekking hadden op het voor
werp waarover nadien een procedure werd ingeleid anderzijds tot deze categorie 
van beschermde documenten. Van belang is dat het Hof van Justitie deze be-

(903) Gestencilde uitgave, 41-42. 
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scherming slechts toepasselijk acht in zoverre de advocaat een onafuankelijke 
positie inneemt tegenover zijn client, dit wil zeggen dat de advocaat niet in 
loondienst staat van de client. 
Wanneer een ondememing weigert bepaalde bescheiden aan verificateurs van de 
Commissie over te leggen zal zij hen de nodige elementen moeten verschaffen 
opdat deze zouden kunnen oordelen of een document al dan niet is beschermd. 
Doet zich een betwisting voor dan kan het echter niet aan een arbiter of nationale 
instantie worden overgelaten om uitspraak te doen. Enkel op communautair 
niveau zal een oplossing kunnen worden gezocht. De Commissie kan in dergelijk 
geval, aldus het Rof, bij beschikking inzage eisen van bepaalde documenten en 
zonodig een boete of dwangsom opleggen. Riertegen kunnen ondernemingen in 
beroep komen, doch dit beroep heeft geen schorsende werking, tenzij het Rof de 
opschorting van de uitvoering zou gelasten (artikel185 E.E.G.-Verdrag)(904). 
Riermede, steeds volgens het Rof, wordt aan de efficientie van het onderzoek 
door de Commissie en in het bijzonder de verificatie niet geraaakt. 

388. De uitspraak van het Rof zou tot gevolg kunnen hebben dat in de toekomst 
nog meerdere (verkorte) versies- althans in de tijd- van hetAM & S-patroon 
mogen worden verwacht. Dit wil zeggen dat bij betwisting de wettigheid van de 
verificatiebeschikking van de Commissie kan worden aangevochten en dat de 
betreffende documenten uiteindelijk in een procedure ex artikel 173 aan het Rof 
worden voorgelegd. Ret is zeker nog te vroeg om de gevolgen van deze recht
spraak nauwgezet te evalueren. Ret doel van verificaties, in het bijzonder deze 
zonder voorafgaande verwittiging, is te voorkomen dat relevante documenten 
worden verborgen of vemietigd. Verificaties dienen, zoals het Rof reeds in 
National Panasonic kon beklemtonen(905), om de juistheid en draagwijdte te 
controleren van de inlichtingen waarover de Commissie reeds beschikt. Ret is 
evident dat lange procedurele betwistingen de verificatie van haar effectiviteit 
ontdoen, terwijl nu juist de Commissie, om redenen die we hager reeds hebben 
aangegeven, van mening is dat ze meer van haar verificatiebevoegdheden moet 
gebruik maken dan vroeger het geval was(906). De toekomst zal dienen uit te 
wijzen of de door het Rof voorgestelde oplossing de Commissie niet te zeer in de 
uitoefening van haar verificatieopdracht zal belemmeren. Ret arrestAM & S wekt 
echter niet de indruk dat het Rof het standpunt van verzoekers heeft onderschre
ven. Ret blijft de Commissie die over de noodzakelijkheid oordeelt of bepaalde 
documenten moeten worden ingezien. Rierop is weliswaar een controle door het 
Rof van Justitie mogelijk doch de verificatiebevoegdheid, als zodanig, wordt 
door deze benadering niet ondermijnd. Ret potentiele gevaar van de AM & 
S-uitspraak blijven de dilatoire manoeuvres. 

(904) Zie ook nr. 371. 
(905) fur. 1980, 2055-2056. 
(906) Zie hoger nr. 379. 
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AFDELING 4 

NEMEN VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN 

389. Noch het Verdrag, noch de uitvoeringsvoorschriften geven uitdrukkelijk 
aan de Comrnissie de bevoegdheid om voorlopige maatregelen te nemen. De 
Commissie was dan ook aanvankelijk van mening dat zij deze bevoegdheid niet 
bezat omdat voor een dergelijke procedure de wettelijke grondslag leek te ontbre
ken. In een beschikking van 17 januari 1980 in de zaak Camera Care nam het Hof 
echter een ander standpunt in(907) en dit in tegenstelling tot wat advocaat-gene
raal WARNER in zijn conclusies had voorgesteld (908). De redenering van het Hof 
is hoofdzakelijk gebaseerd op de effectiviteitsregel. Volgens het Hof kan niet 
worden ontkend dat er onder bepaalde omstandigheden behoefte kan bestaan aan 
de vaststelling van conservatoire maatregelen wanneer de praktijken van onder
nemingen op het vlak van de concurrentie tot gevolg hebben dat de belangen van 
bepaalde Lid-Staten worden geschonden, dat schade wordt toegebracht aan 
andere ondememingen of dat het mededingingsstelsel van de Gemeenschap op 
onaanvaardbare wijze in het gedrang wordt gebracht. In deze omstandigheden is 
het wenselijk dat voorkomen wordt dat tijdens het onderzoek een onherstelbare 
schade wordt veroorzaakt zodanig dat de beschikking die de Commissie aan het 
eind van het onderzoek kan nemen haar werking zou verliezen. Het doel wettigt 
echter nog niet de middelen en daarom gaat het Hof ook na of Vo 17 de 
mogelijkheid biedt in deze juridische behoefte te voorzien. Het Hof herinnert 
eraan dat artikel3, V o 17 de Comrnissie de bevoegdheid geeft om bij beschikking 
ondememingen en ondememersverenigingen te verplichten aan een inbreuk een 
einde te maken. Deze bevoegdheid , ,moet op de meest doeltreffende wijze en zo 
goed mogelijk aangepast aan de omstandigheden van elk afzonderlijk geval" 
kunnen worden uitgeoefend(909). Derhalve mag niet de mogelijkheid worden 
uitgesloten dat de uitoefening van het aan de Comrnissie toegekende recht om 
beschikkingen te geven in opeenvolgende fases uiteenvalt, , ,zodat een beschik
king waarbij een inbreuk wordt vastgesteld kan worden voorafgegaan door alle 
prelirninaire maatregelen die op een bepaald moment noodzakelijk kunnen lij
ken" (910). Dit houdt in dat de bevoegdheden die de Commissie aan artikel3, lid 
1, Vo 17 ontleent ook de bevoegdheid omvat om voorlopige maatregelen te 
nemen die onontbeerlijk is om een doeltreffende taakvervulling mogelijk te 
maken. Dergelijke voorlopige maatregelen kan de Comrnissie echter niet nemen 
zonder rekening te houden met de rechtrnatige belangen van de ondememing. De 
klassieke voorwaarden die het rechtvaardigen van voorlopige maatregelen veron-

(907) H.v.J., 17 januari 1980, 792179R,Jur. 1980, 119; ziehieroverFARMILOE, A., ,Obtaining 
interlocutory relief in EEC Competition cases", E .C .L.R., 1980, 393 ; en voora1 ook het verhelderend 
artikel van BAARDMAN, B., ,Enige opmerkingen naar aanleiding van de arresten GEMA en Camera 
Care", S .E. W., 1981, 358, waarin deze zich onder meer afvraagt of de Comrnissie deze bevoegdhe
den wei nodig heeft (biz. 363-364). 
(908) Conclusies Camera Care, Jur. 1980, 136-137. 
(909) H.v.J., 17 januari 1980, 792/79 R, Jur. 1980, 131. 
(910) Jur. 1980, 130. 
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derstellen zullen ook hier moeten aanwezig zijn: het dringend karakter, de 
emstige en onherstelbare schade die aan degene die om de maatregelen verzoekt 
kunnen worden toegebracht of die voor het algemeen belang onduldbaar zijn. De 
maatregelen moeten voorlopig en conservatoir van aard zijn en beperkt blijven tot 
wat in de gegeven situatie noodzakelijk is. Vooral wijst het Hof erop dat de 
beschikkingen van de Commissie houdende voorlopige maatregelen in zulke 
vorm moeten worden gegoten dat zij vatbaar zijn voor beroep bij het Hof van 
Justitie door eenieder die zich geledeerd acht(911). 

390. Het zal slechts uitzonderlijk zijn dat de Commissie tot het nemen van 
conservatoire maatregelen zal overgaan en bij ons weten heeft de Commissie nog 
geen dergelijke maatregelen genomen. Degene die het verzoek om voorlopige 
maatregelen tot de Commissie richt zal moeten aantonen dat hij gevaar loopt van 
de markt te verdwijnen of dat hij aanzienlijke schade zal lijden welke niet of 
slechts zeer moeilijk door middel van een vordering voor de nationale rechter kan 
worden rechtgezet. Het verzoek om voorlopige maatregelen zal moeten verbon
den zijn aan een formele klacht bij de Commissie waarvan ,prima facie" de 
gegrondheid zal moeten blijken(912). 

AFDEUNG 5 

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN EN DERDEN 

391. De rechten van belanghebbenden worden hoofdzakelijk in artikel19, Vo 17 
en in een uitvoeringsverordening van de Commissie van 25 juli 1963 (Vo 99/63) 
omschreven. Ze hebben in de eerste plaats betrekking op de duidelijke kennisge
ving vooraf aan de ondememingen van de punten van bezwaar van de Commissie 
en op de mogelijkheid om te worden gehoord. Zowel in Vo 17 als in de 
Commissieverordening zijn er een aantal voorschriften die de juridische positie 
van belanghebbende derden bepalen. 

392. In de door ons onderzochte peri ode en meer in het bijzonder de laatste jaren 
ervan is op verschillende niveaus het vraagstuk van de bescherming van de 
rechten van de verdediging aan de orde geweest. Vooral uit sommige kringen van 
de industrie is soms verzet gerezen tegen de wijze waarop de Commissie haar 
bevoegdheden ten aanzien van onderzoek en besluitvorming inzake kartels en 
eventueel misbruik van machtsposities uitoefent. Er werd reeds gewezen op het 
onbehagen dat het doorvoeren van een verificatie nalaat ( zie ho ger nr. 3 81). Meer 
algemeen werden bepaalde praktijken van de Commissie gelaakt en de kritiek 
komt vooral hierop neer dat de Commissie tegelijkertijd de taken van onder-

(911) fur. 1980, 131. 

(912) Tiende Mededingingsverslag, 50; zie hierover vooral de principes zoals deze door de Commis
sie zijn samengevat in haar , ,praktische nota'' opgesteld na de beschikking van het Hof in de zaak 
Camera Care, tekst in C.M.L.Rep., 1980, 369. 
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zoeker, aanklager en rechter zou vervullen waarbij degenen die zich moeten 
verdedigen onvoldoende beschermd zouden zijn. Deze gedachte vindt men in 
meer of mindere mate vertolkt in somrnige recente , ,officiele'' documenten. In 
het bijzonder kan hier verwezen worden naar het Verslag Competition prac
tice (913) van het Select Committee on the European Communities van het Britse 
House of Lords en naar het Rapport BEAZLEY inzake het Tiende Verslag van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen over het mededingingsbeleid (914) 
dat in het Europese Parlement werd besproken. De Comrnissie is in haar Elfde 
Verslag over het Mededingingsbeleid, dat in april 1982 werd gepubliceerd, 
uitvoerig op de geuite kritiek blijven stilstaan. Tenslotte zij er nog op gewezen dat 
over de stand van zaken wat het adrninistratieve beleid van de Commissie in 
mededingingszaken betreft, gezien vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming, 
onlangs een uitvoerig verslag door VOGELAAR(915) werd gepubliceerd. 

§ 1 Inleiding van procedure en schriftelijke kennisgeving van punten van 
bezwaar 

393. Hetprincipe is neergelegdin artikel19, lid 1, Vo 17. Luidens ditvoorschrift 
kunnen beschikkingen op grond van de artikelen 2 (negatieve verklaring), 3 
(vaststelling van inbreuk), 6 (vrijstelling), 8 (intrekken, wijzigen en verlengen 
van vrijstellingen), 15 (boeten) en 16 (dwangsomrnen) slechts worden genomen 
nadat de Commissie de betrokken ondemerningen of ondememersverenigingen 
in de gelegenheid heeft gesteld hun standpunt kenbaar te maken ter zake van de 
punten van bezwaar welke de Comrnissie in aanmerking heeft genomen. Deze 
punten van bezwaar worden schriftelijk medegedeeld aan de betrokken ondeme
rning of ondememersvereniging (artikel2, lid 1, Vo 99/63) en deze mededeling 
kan worden beschouwd als een eerste handeling in de schriftelijke procedure. 
Onder bepaalde omstandigheden, zoals met name wanneer zeer veel ondeme
rningen op de hoogte moeten worden gebracht, kan de Commissie de mededeling 
doen door publikatie in hetPublikatieblad (artikel2, lid 3, Vo 99/63). 

394. Het Hof van Justitie aanvaardt dat de Comrnissie aan de verplichting de 
punten van bezwaar mede te delen voldoet wanneer ze, desnoods beknopt maar 
duidelijk, de voomaamste feiten aangeeft waarop ze zich beroept(916), rnits zij in 
de loop van de administratieve behandeling de voor het voeren van verweer 
noodzakelijke gegevens overlegt(917). De Commissie is er derhalve niet toe 
gehouden alle documenten over te leggen of inzage te geven van het volledige 

(913) Session 1981-1982, 8th Report. 

(914) Europees Par1ement, 1981-1982, Doc. 1-689/81. 
(91 5) VOGELAAR, F., ,Procedures voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen", S .E. W., 
1981, 227. 
(916) H.v.J., 13 februari 1979,Hojjmann-LaRoche/Commissie, 85176,Jur. 1979, 512;H.v.J., 14 
februari 1978, United Brands/Commissie, 27/76, fur. 1978, 308; ook reeds H.v.J., 15 juli 1970, 
Boehringer/Commissie, 45/69, Jur. 1970, 799. 
(917) Jur. 1979, 512. 
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dossier, wat tot kritiek aanleiding heeft gegeven. Er werd zelfs betoogd dat door 
deze handelswijze een algemeen rechtsbeginsel werd geschonden omdat de 
betrokken ondememingen zich niet steeds naar behoren konden verdedi
gen (918). Niemand betwist dat de Commissie de bevoegdheid bezit de klacht niet 
in extenso weer te geven wanneer deze ter kennis wordt gebracht van de betrokken 
ondememing indien hiermede zakengeheimen van de klager worden bekend 
gemaakt of indien het mededelen van de indentiteit van de klager deze zou kunnen 
benadelen. Wat wei werd en wordt aangevochten is dat de Commissie autonoom 
zou mogen oordelen wat aldan niet relevant is om aan de betrokken ondemerning 
mede te delen. Er werd op gewezen dat de Commissie bij het geven van een 
ongunstige beschikking vooral onthoudt en relevant acht wat negatief is vanuit het 
oogpunt van de betrokken ondememingen. Een vollediger informatie en com
pleter dossier, zo werd gesteld, zou de objectiviteit van de besluitvorming aileen 
maar bevorderen (919). Dit heeft tot gevolg dat in die zienswijze ook het stand
punt van het Hof van Justite in het arrest Hoffmann-La Roche als onbevredigend 
wordt ervaren waar wordt overwogen , ,dat de betrokken ondememing tijdens de 
adrninistratieve procedure behoorlijk in staat moet zijn geweest haar standpunt 
kenbaar te maken met betrekking tot de juistheid en relevantie der gestelde feiten 
en omstandigheden, alsook met be trekking tot de stukken waarmee de Commissie 
de door haar gestelde inbreuk op het Verdrag heeft gestaafd'' (920). 

395. Verschillende suggesties werden aan de Commissie ter verbetering van de 
procedure voorgelegd. Terecht is de Commissie niet willen ingaan op het voorstel 
om aan de betrokken ondemerningen een volledige tekst van iedere klacht over te 
maken en het onderzoek niet te openen totdat de ondernerningen hun standpunt 
hebben bekend gemaakt. Benevens het feit dat dit een te grote beperking zou 
betekenen van de discretionaire bevoegdheid van de Commissie zelf het verloop 
van het onderzoek te bepalen, zal ook de indiener van een klacht er soms belang 
bij hebben dat zijn inlichtingen vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien is de 
klacht soms onvoldoende duidelijk en heeft deze vaak betrekking op een inge
wikkeld feitencomplex wat onderzoek door de Commissie noodzakelijk 
maakt(921). 

In het Elfde Mededingingsverslag verklaart de Commissie dat zij bereid is verder 
te gaan dan de door het Hof van Justitie geformuleerde minimum waarborgen 
door aan de betrokken ondemerningen in principe kennis te geven van het 
volledig dossier. Deze mogelijkheid tot inzage dient echter te worden beperkt 
door bescherrning van zakengeheimen van andere ondemerningen en door de 
noodzaak het vertrouwelijk karakter van interne documenten van de Cornmissie 

(918) Zie bijvoorbeeld Hoffmann-La Roche, Jur. 1979,.512. 
(919) Zie bijvoorbeeld Competition practice, Select Committee on the European Communities, 
House of Lords, Session 1982-1983, 8th Report. 
(920) Jur. 1979, 512. 
(921) Zie antwoord Commissie op schriftelijke vraag van Lady ELLES, lid van het Europees Par
lement, PB C 134/14 van 4 juni 1981. 
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te bewaren. Wanneer een conflict rijst over de vraag of een document een 
vertrouwelijk karakter heeft wordt door de Commissie nu reeds soms de praktijk 
toegepast van het verstrekken van een niet vertrouwelijke samenvatting (922). In 
ieder geval blijft de Commissie ertoe gehouden de inlichtingen die naar hun aard 
onder de geheimhoudingsplicht vallen niet openbaar te maken(923). 
Aldus gebeurde het meer dan eens dat, bij publikatie in het Publikatieblad van 
beschikkingen houdende de vasts telling van een inbreuk, in de uiteenzetting van 
de feiten of in de motivering bepaalde zakencijfers niet worden opgenomen. De 
Commissie zal echter niet ten laste van ondememingen bepaalde omstandigheden 
of feiten in aanmerking mogen nemen die niet openbaar kunnen worden gemaakt 
indien dit tot gevolg heeft dat het de betrokken ondememingen door de weigering 
van zodanige openbaarmaking moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt hun stand
punt kenbaar te maken met betrekking tot de betekenis en belang die aan deze 
omstandigheden of stukken toekomt(924). Voor zover de rechten van de verde
diging niet worden geschaad aanvaardt het Hof van Justitie dat een en ander 
tijdens de voor het Hof gevoerde procedure nader wordt verduidelijkt zodat dit 
niet noodzakelijk tot een vemietiging van de beschikking aanleiding dient te 
geven(925). 
In het arrest FEDETAB was het Hof van oordeel dat de Commissie door aan de 
klagende ondememing bepaalde gegevens afkomstig van FEDET AB te hebben 
medegedeeld de grenzen van haar geheimhoudingsplicht had overschreden. In 
casu overwoog het Hof dat gegevens die naar hun aard onder de geheimhoudings
plicht vallen, die een beroepsvereniging door haar leden worden medegedeeld en 
daardoor dit kenmerk tussen de leden onderling hebben verloren, dit daarom nog 
niet ten opzichte van derden verliezen. Aan klagende derden mogen dergelijke 
gegevens niet worden medegedeeld want ,artikel 19, lid 2, kent hun immers 
slechts een recht toe om te worden gehoord en niet het recht om vertrouwelijke 
gegevens te ontvangen" (926). De mededeling van deze gegevens leidde echter 
niet tot een vemietiging van de beschikking omdat niet vaststond dat de aange
vochten beschikking bij het ontbreken van deze onregelmatigheid een andere 
inhoud zou hebben gehad(927). 

396. In de mededeling van de punten van bezwaar bepaalt de Commissie een 
termijn waarbinnen de ondememingen of ondememersverenigingen de gelegen
heid hebben schriftelijk hun standpunt bekend te maken. Zij kunnen hierbij alle 
middelen en feiten aanvoeren die tot hun verdediging bijdragen ( artikel3, I eden 1 
en 2, Vo 99/33) (928). De Commissie zal bij het vaststellen van haar beschikking 

(922) Elfde Mededingingsverslag, 33. 
(923) Artike1 20, lid 2, Vo 17. 
(924) H.v.J., 13 februari 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76, Jur. 1979, 513. 
(925) Jur. 1979, 513. 
(926) Jur. 1980, 3239. 
(927) Jur. 1980, 3239. 
(928) Zie hierover TER KUJLE, R., ,,Het beroepsrecht voor de klager ex artike13, lid 2, sub B, van 
Verordening 17/62 E. E.G.", S.E. W., 1979, 228. 
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slechts die punten van bezwaar in aanmerking mogen nemen waarover degenen 
tot wie de beschikking is gericht, in de gelegenheid werden gesteld hun standpunt 
kenbaar te maken (artikel 4, Vo 99/63). Dit betekent niet dat de uiteindelijke 
beschikking noodzakelijkerwijs gelijkluidend moet zijn met de mededeling van 
punten van bezwaar. De Commissie moet immers de gelegenheid hebben met de 
argumenten die tijdens de administratieve procedure werden naar voor gebracht 
rekening te houden wat tot gevolg kan hebben dat bezwaren vervallen of worden 
aangevuld(929). Tevens heeft het Hof gepreciseerd dat wanneer meerdere 
klachten kunnen worden geciteerd in het meer algemene kader van een eerdere 
klacht de Commissie mag oordelen dat geen afzonderlijke procedure dient te 
worden ingeleid en dat geen aanvullende mededeling van bezwaar nodig is (930). 
Eveneens heeft het Hof de praktijk van de Commissie aanvaard waarbij zij zich bij 
een beschikking kan uitspreken over eenzelfde inbreuk die aanleiding heeft 
gegeven tot verscheidene klachten, welke tijdens eenzelfde periode achtereen
volgens zijn ingediend (931). 

397. Er zij nog op gewezen dat een gecombineerde lezing van de artikelen 2 en 4 
van Vo 99/63 aantoont dat de aan de Commissie opgelegde verplichting schrifte
lijk of door middel van een bekendmaking in het Publikatieblad mededeling te 
doen van de punten van bezwaar in het bijzonder betrekking heeft op de vermel
ding van de overwegingen die er haar toe brengen een inbreuk vast te stellen. In 
deze fase van het onderzoek kan de Commissie er niet toe gehouden zijn vooruit te 
lopen op de voorwaarden en verplichtingen welke zij gerechtigd is aan een 
vrijstelling te verbinden. Bij de behandeling van een ontheffingsverzoek of 
verlenging van een toegestane ontheffing is het immers mogelijk dat de Commis
sie bepaalde bezwaren laat vallen doch dat dit tot gevolg heeft dat aan een 
eventuele ontheffing bepaalde voorwaarden worden gekoppeld (932). Uit de aard 
en het doel van de hoorprocedure en uit de artikelen 5, 6 en 7 van Vo 99/63 blijkt 
even wei dat deze verordening , ,een toepassing is van de algemene regel dat de 
adressaten van overheidsbeslissingen, die aanmerkelijk in hun belangen worden 
getroffen, in staat moeten worden gesteld hun standpunt genoegzaam kenbaar te 
maken" (933). Deze regel brengt mede, aldus het Hof, ,dat de ondememingen 
tijdig duidelijk op de hoogte worden gesteld van de wezenlijke inhoud der 
voorwaarden die de Commissie voomemens is aan de ontheffing te verbinden, en 
dat zij de gelegenheid hebben hun opmerkingen ter harer kennis te bren
gen" (934). 

(929) H.v.J., 19 oktober 1980, FEDETAB/Commissie, 209-215 en 218/78, fur. 1980, 3245; zie 
reeds H.v.J., 15 juli 1970, ACF Chemiefarma/Commissie, 41/69, fur. 1970, 694. 
(930) fur. 1980, 3236. 
(931) fur. 1980, 3236. 
(932) H.v.J., 23 oktober 1974,TransoceanMarinePaint/Commissie, 17/74,fur. 1974, 1979-1080. 
(933) fur. 1974, 1080. 
(934) fur. 1974, 1080. 
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398. Op het rechtskarakter van handelingen waarbij de procedure wordt ingeleid 
en waarbij de mededeling van de punten van bezwaar wordt gegeven is het Hof 
van Justitie onlangs uitvoerig kunnen ingaan. In het arrestiBM IC ommissie van 11 
november 1981 beantwoordde het Hof immers de vraag in hoeverre het inleiden 
van de procedure en de mededeling van de punten van bezwaar als voor beroep 
vatbare handelingen ex artikel 173, lid 2, van het Verdrag, konden worden 
beschouwd(935). In dit arrest bevestigt het Hof zijn vroegere rechtspraak dat 
maatregelen die bindende rechtsgevolgen in het leven roepen vatbaar zijn voor 
beroep tot nietigverklaring in de zin van artikel 173 en dat de vorm waarin de 
handeling is gegoten in principe van geen belang is voor de beantwoording van de 
vraag of nietigverklaring in rechte kan worden gevorderd. Tevens wijst het Hof 
op vroegere rechtspraak waarin werd gesteld dat handelingen die in een uit 
verschillende fasen bestaande procedure tot stand komen in beginsel slechts 
vatbaar zijn voor een beroep tot nietigverklaring wanneer het maatregelen betreft 
die aan het einde van een procedure een definitief standpunt vastleggen. Na aan 
deze beginselen te hebben herinnerd gaat het Hof grondig in op de juridische aard 
van de handeling waarbij de procedure wordt ingeleid en wordt overgegaan tot de 
mededeling van de punten van bezwaar. Deze procedure beoogt, aldus het Hof, 
processuele waarborgen te bieden en stelt de betrokken onderneming in de 
gelegenheid haar opvattingen kenbaar te maken en de Commissie zo volledig 
mogelijk informatie te verstrekken alvorens deze een beschikking geeft. Het Hof 
van Justitie meent dat het aanvaarden van een beroep tot nietigverklaring, gericht 
tegen de inleidmg van een procedure eiitegen de mededelingvan-de punten-van 
bezwaar, aanleiding zou geven tot een beoordeling van vragen waarop de Com
missie nog geen gelegenheid heeft gehad zich uit te spreken wat noodzakelijker
wijs betekent dat zou worden vooruitgelopen op de discussie ten gronde. Dit zou 
tevens tot gevolg hebben dat de verschillende fasen van de administratieve en 
gerechtelijke procedure door elkaar lopen. Het Hof stelt dan ook dat , ,een 
dergelijk beroep onverenigbaar zou zijn met het stelsel van de bevoegdheidsver
deling tussen de Commissie en het Hof en het stelsel van rechtsmiddelen van het 
Verdrag, alsook met de vereisten van een goede procesgang en een regelmatig 
verloop van de administratieve procedure voor de Commissie''. Dit betekent niet 
dater geen voldoende of bevredigende rechtsbescherming zou zijn. Deze blijft 
immers verzekerd door het feit dat de beschikking die de Commissie uiteindelijk 
neemt steeds kan worden aangevochten. In dit beroep kan het Hof dan nagaan of 
er in de loop van het onderzoek elementen aanwezig zijn die tot onwettigheid van 
de beschikking aanleiding kunnen geven (936). 

§ 2 Horen van belanghebbenden en derden 

399. Het is de regel dat de ondernemingen en ondernemersverenigingen waar
tegen een procedure is ingeleid in hun schriftelijke uiteenzettingen alle middelen 

(935) Zaak 60/81, nog niet gepubliceerd. 
(936) Zie Elfde Mededingingsverslag, 55. 
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en feiten kunnen aanvoeren die tot hun verdediging kunnen bijdragen. Krachtens 
artikel 3, lid 3, Vo 99133 kunnen ondememingen en ondememersverenigingen 
waartegen een procedure is ingeleid de Commissie bovendien voorstellen om 
derden te horen die de schriftelijke uiteengezette feiten kunnen bevestigen. In dit 
geval kunnen deze derden worden geroepen om als getuige bepaalde feiten of 
standpunten te bevestigen (93 7). Het verzoek ingediend door de betrokken onder
neming om derden als getuige te vragen mag echter niet voorafgaan aan haar 
schriftelijke reactie op de door de Commissie medegedeelde punten van be
zwaar(938). 

400. Wanneer de Commissie voomemens is een geldboete of dwangsom op te 
leggen kunnen de betrokken ondememingen of ondememersverenigingen ver
zoeken hun standpuntmondeling toe te lichten. Hetzelfde geldt voor degenen die 
aantonen daarbij voldoende belang te hebben (artikel 7, Vo 99163). Derden 
kunnen eveneens door de Commissie worden gehoord. Zij zullen moeten aanne
melijk maken dat ze daarbij in voldoende mate belang hebben en in dit geval 
zullen ze schriftelijk hun standpunt kenbaar kunnen maken ( artikel 5 , V o 99 I 63). 
De Commissie kan hen echter ook de gelegenheid geven mondeling hun mening 
te laten kennen op grond van artikel 7, lid 2, V o 99 I 63 . 

401. Ook de wijze waarop de mondelinge hoorzitting plaatsvindt is herhaaldelijk 
gecontesteerd. De Commissie wordt verweten dat zij de betrokken ondememin
gen niet de gelegenheid geeft haar standpunt te betwisten. Ondernemingen tegen 
wie een procedure lopend is zouden enkel bepaalde punten die in de schriftelijke 
fase onduidelijkzijn gebleven kunnen toelichten(939). De Commissie is daaren
tegen van oordeel dat, we gens de ingewikkeldheid vanhet onderzoek, de admini
stratieve procedure in hoofdorde schriftelijk dient te blijven en dat ,de mon
delinge fase van de hoorzitting voor de partijen niet de gelegenheid (mag) zijn om 
een compleet expose van de zaak te geven'' (940). Dit betekent uiteraard niet dat 
de Commissie niet verlangt dat de hoorzitting niet zo efficient mogelijk zou 
moeten zijn en daarom volgt zij nu de praktijk dat aan ondememingen vooraf een 
lijst met vragen wordt gestuurd waarop de Commissie gaame toelichtingen zou 
hebben. Er mag hierbij echter niet uit het oog worden verloren, zoals trouwens 
ook het Hof zeer duidelijk heeft bevestigd, dat de onderzoekprocedure admini
stratief en niet rechterlijk van aard is(941). Om aldie redenen is de Commissie 
terecht weigerachtig om op de gedane voorstellen in te gaan wat betreft de 
inschakeling van een , ,onafhankelijke persoon'' in de administratieve procedure, 
zoals een administratieve rechter of andere personen eventueel benoemd door het 

(937) Vgl. concl. advocaat-generaal REISCHL inFEDETAB, fur. 1980, 3294. 
(938) lf,v.J., 29 oktober 1980,FEDETAB/Commissie, 209-215 en218/78,fur. 1980,3234. 
(939) Zie bijvoorbeeld het standpunt van UNICE (Union des Industries de Ia Communaute euro
peenne). Tekst in Competition Practice, Select Committee on the European Communities, 8th Report, 
Session 1981-1982, House of Lords, 67. 
(940) Elfde Mededingingsverslag, 34. 
(941) FEDETAB, fur. 1980, 3240. 
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Hof van Justitie (942). In ieder geval zou dit een wijziging van de bestaande 
verordeningen veronderstellen. Daarentegen kan de Commissie zonder veel 
problemen ingaan op suggestie van het , ,Select Committee on the European 
Communitties van het House of Lords (943) een bijeenkomst met de gei:nteres
seerden na de mededeling van de punten van bezwaar doch voorafgaand aan de 
eigenlijke hoorzitting te organiseren(944). Het door de Commissie voorgestelde 
altematief om eventueel over te gaan tot de benoeming van onafhankelijke 
ambtenaren (van de Commissie) die officieel belast zouden zijn met het voorzit
terschap van de hearings komt, in zekere mate, tegemoet aan de geuite kritiek. 

402. Tenslotte worden belanghebbende derden nog beschermd door wat in 
artikel19, lid 3, Vo 17 is bepaald. Immers, wanneer de Commissie voomemens is 
een negatieve verklaring of een ontheffing te verlenen dan moet zij de essentii!le 
gedeelten van het verzoek of aanmelding bekend maken in het Publikatieblad. 
Belanghebbende derden worden hiermee uitgenodigd hun opmerkingen kenbaar 
te maken binnen een bepaalde termijn. Ook bier genieten de belanghebbende 
derden van de bescherming tegen openbaarmaking van hun zakengeheimen. 

AFDELING 6 

VERJARING VAN VERVOLGING EN VAN TENUITVOERLEGGING 

403. Op 1 januari 1975 is Verordening2988/74vandeRaadin werking getreden 
betreffende de verjaring van het recht van vervolging en van tenuitvoerlegging op 
het gebied van het vervoers- en het mededingingsrecht (945). 
De bevoegdheid van de Commissie om geldboeten of sancties op te leggen 
wegens inbreuk op vervoers- of mededingingsrecht verjaart na drie jaar in geval 
van verzoeken of aanmeldingen, het inwinnen van inlichtingen of het verrichten 
van verificaties. Bij de overige inbreuken is de verjaringstermijn vijf jaar (artikel 
1). De dag waarop de inbreuk is gepleegd is de aanvangsdatum voor de verja
ringstermijn, doch bij voortdurende of voortgezette inbreuk vangt de verjaring 
eerst aan op de dag waarop de inbreuk werd beeindigd (artikel 2). 
De verjaring wordt gestuit wanneer met name de Commissie om inlichtingen 
verzoekt of bij beschikkingen inlichtingen verlangt, bij schriftelijke opdracht of 
bij beschikking verificaties gelast, tot de inleiding van een procedure overgaat of 
mededeling geeft van de punten van bezwaar. Na de stuiting vangt de verjaring 

(942) Zie Verslag BEAZLEY over het Tiende Verslag van de Commissie van de Europese Ge
meenschappen over het mededingingsbeleid, Europees Parlement, 1981-1982, Doc. 1-689/81, 32. 
(943) Competition practice, 8th Report, Session 1981-1982, XX. 
(944) Het door het Select Committee gedane voorstel gaat minder ver dan dit van UNlCE dat een 
,pre-hearing" v66r de mededeling van de punten van bezwaar zou wensen geintroduceerd te zien (zie 
annex op verslag Select Committee, 71). Ben ,pre-hearing" v66r de medede1ing van de punten van 
bezwaar stuit immers op tal van praktische enjuridische bezwaren (zie in dit verband het standpunt van 
de heer BAIL, ambtenaar van de Commissie, in annex op verslag Select Committee, 48). 
(945) PB L 319/1 van 29 november 1974. 
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opnieuw aan. De verjaring treedt ten laatste in op de dag waarop een termijn gelijk 
aan tweemaal de verjaringstermijn is verstreken zonder dat de Commissie een 
geldboete of sanctie heeft opgelegd (artikel 2). Wanneer een beroep tegen een 
beschikking van de Commissie bij het Hof aanhangig is wordt de verjaring 
geschorst (artikel3). Voorts bepaalt Vo 2488/74 de voorwaarden waaronder het 
recht van tenuitvoerlegging (artikel 192 E.E.G.-Verdrag) wordt gestuit of ge
schorst (artikelen 4 tot 6). 

HOOFDSTUK VIII 

BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER 
BIJ DE TOEPASSING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT 

AFDEUNG 1 

TOEPASSING VAN DE VERBODSPRINCIPES VAN ARTIKELEN 85, LID 1, 
EN 86 DOOR DE NATIONALE RECHTER 

404. Na de vette jaren van de rechtspraak over de bevoegdheidsafbakening 
tussen de nationale rechter en de Commissie bij de toepassing van het mededin
gingsrecht (946) is de oogst voor de peri ode 197 4-1981 mager te noemen. Het Hof 
van Justitie heeft na het mijlpaalarrestHaecht II van 6 februari 1973 veeleer een 
aantal nuances en verfijningen aan de reeds bestaande rechtspraak aangebracht 
dan nieuwe principe-uitspraken geformuleerd. Enkele verdienen te worden ge
signaleerd en hebben betrekking op het beginsel van de directe werking van de 
verbodsbepalingen en op de bevoegdheid van de nationale rechter om in het 
bijzonder , ,oude kartels'' te beoordelen. Over de bevoegdheid van de nationale 
rechter inzake , ,nieu we kartels' ' heeft het Hof zich in de peri ode 197 4-1981 niet 
dienen uit te spreken. 

§ 1. De directe werking van de verbodsprincipes van artikelen 85 en 86 

405. Reeds in het arrestHaecht II had het Hof van Justitie het principe bevestigd 
dat de nationale rechterlijke instanties ingevolge de directe werking van ar
tikel 85, lid 2, bevoegd waren als sanctie op de verboden overeenkomsten en 
besluiten de nietigheid van rechtswege uit te spreken(947). In hetBRT/Sabam /
arrest voegt het Hof hieraan toe dat het principe van de directe werking van de 
verbodsbepalingen op grond van een beroep op artikel 9, lid 3, V o 17 niet kon 
worden afgezwakt. Luidens artikel 9, lid 3, Vo 17 blijven de autoriteiten van de 
Lid-Staten bevoegd artikelen 85, lid 1, en 86 toe te pas sen , ,zolang de Commis-

(946) In het algemeen, zie DE GRYSE, L., , ,De tenuitvoerlegging van het Europese mededingingsbe
leid. Rol van de nationale rechter bij de handhaving van het communautaire mededingingsrecht'', in 
Europees recht en praktijk, Brusse1, 1979, 207. 
(947) H.v.J., 6 februari 1973, Brasserie De Haecht/Wilkin-Janssen, 48/72, fur. 1973, 86. 
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sie geen procedure heeft ingeleid krachtens de artikelen 1 , 3 of 6' '. De uitdruk
king , ,autoriteiten van de Lid-Staten'' slaat uitsluitend op de nationale instanties 
die ingevolge hun nationale recht belast zijn met de toepassing van het mede
dingingsrecht. Wordt op nationaal niveau aan de rechterlijke instanties terzake 
een rol toebedeeld dan zullen zij uitsluitend in die hoedanigheid als , ,autoriteiten 
van de Lid-Staten" in de zin van artikel 9, lid 3, Vo 17 worden be
schouwd(948). Deze gedachtengang heeft tot resultaat dat een nationale rechter 
niet verplicht is het voor hem hangend geding te schorsen wanneer de Commissie 
een procedure zou hebben ingeleid. De nationale rechter kan echter wel, steeds 
volgens het Hof inBRT/Sabam I, wanneer door de Commissie een procedure is 
ingeleid ex artikel 2, 3 of 6, in afwachting van de afloop van het optreden van de 
Commissie, de procedure schorsen indien hij zulks om redenen van rechtszeker
heid nodig acht(949). Dit veronderstelt echter het ,inleiden van een procedure" 
en daarmede wordt kennelijk een gezagshandeling van de Commissie bedoeld 
waaruit haar wil blijkt dat ze een beschikking zal nemen krachtens artikel 2, 3 of 6 
Vo 17 (950). In het arrestAnne Marty /Estee Lauder wijsthet Hof erop dat niet als 
een inleiding van de procedure kan worden beschouwd het versturen van een brief 
van seponering door de Commissie, want deze is precies een aanduiding dater 
geen beschikking moet worden verwacht(951). 

406. Eveneens gebaseerd op de rechtsfiguur van de directe werking, zonder dat 
dit evenwel met zoveel woorden wordt aangeduid in de rechtspraak van het Hof, 
is Cle bevoegdlreid die de nationale rechter be zit om nate gaan of-bepaalde kartels 
onder de groepsvrijstellingen vallen. Ret is uiteraard de exclusieve bevoegdheid 
van de Commissie om vrijstellingen toe te staan maar de nationale rechter kan 
worden geroepen na te gaan of een bepaald kartel onder de bestaande 
groepsvrijstelling valt. Hij kan dit doen aangezien de verordeningen houdende 
groepsvrijstelling inroepbare communautaire handelingen zijn voor de nationale 
rechter. Heeft hij bij de toepassing van deze verordeningen interpretatiepro
blemen dan kan hij via artikel 177 zich tot het Hof van Justitie wenden. Dit kon 
impliciet reeds worden afgeleid uit het arrest Van Vliet Kwastenfabriek (952) en 
werd uitdrukkelijk in de zaak Fonderies Roubaix (953) bevestigd. 

§ 2. Het onderscheid tussen oude en nieuwe kartels na bet arrest Haecht II 

407. De aanvullingen die aan de principes neergelegd in het arrest Haecht II 
werden aangebracht kunnen niet worden begrepen zonder eerst de gedachtengang 
van het Hof inHaecht II in herinnering te brengen (voor een uitvoerige analyse, 

(948) H.v.J., 30januari 1974,BRT/Sabaml, 127/73,fur. 1974. 
(949) fur. 1974, 63. 
(950) Haechtii, fur. 1973,88. 
(951) fur. 1980, 2500. 
(952) H.v.J., 1 oktober 1975, 25175, fur. 1975, 1103. 
(953) H.v.J., 3 februari 1976, 63/75, fur. 1976, 111. 
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zieNEELS,T.P.R., 1974, 764)(954). Despil waarrondderedeneringvanhetRof 
draait is het onderscheid tussen oude en nieuwe kartels. Dit onderscheid is op 
zichzelf gegrondvest op het ontbreken van een overgangsregeling ten aanzien van 
de werking van de nietigheid ex artikel 85, lid 2, voor overeenkomsten die 
bestonden v66r dat Vo 17 in werking trad. Daar deze leemte, naar de woorden 
van het Rof, ,tot een ongewisse situatie heeft geleid" dient de rechter zelf te 
bepalen hoe de eerbiediging van het principe van de algemene rechtszekerheid 
kan worden verenigd met de toepassing in rechte van artikel 85, lid 2. 

408. Met betrekking tot oude kartels, zo overweegt het Rof, eist de algemene 
contractszekerheid dat wanneer het kartel overeenkomstig Vo 17 werd aange
meld, de rechter de nietigheid van rechtswege ervan eerst vaststelt nadat de 
Commissie een beschikking heeft gegeven(955). De interpretaties van deze 
uitspraak na het arrestHaecht II waren niet uniform. Sommigen meenden dat ze 
inhield dat aan de oude overeenkomst volledige werking diende te worden 
gegeven(956), terwijl anderen stelden dat het Rof bedoeld had dat de nationale 
rechter het geding diende te schorsen totdat de Commissie een uitspraak had 
gedaan(957). In het arrest De Bloos II van 14 december 1977 zou het Rof aile 
twijfels hieromtrent wegnemen. Opnieuw bevestigt het Rof het verschillend 
regime van oude en nieuwe kartels. Ret Rof erkent dat de volledige werking van 
aangemelde oude kartels tot praktische bezwaren kan leiden waarmede het Rof 
ongetwijfeld bedoelt de strijdigheid tussen een uitspraak van de nationale rechter 
en de beschikking van de Commissie doch dat de moeilijkheden voortvloeiend uit 
het onzekere karakter van de bij de aangemelde of van aanmelding vrijgestelde 
kartels aangegane rechtsbetrekkingen nog veel emstiger zouden zijn. Ret Rof 
vervolgt dat de aangeduide rechtsgevolgen voortvloeien uit de onsplitsbaarheid 
van het in artikel 85, lid 1, gegeven verbod en de in artikel 85, lid 3, voorziene 
mogelijkheid van vrijstelling. De in de artikelen 6, lid 2, en 7 van Vo 17 aan de 
aanmelding en de vrijstelling van aanmelding van oude overeenkomsten toege
kende gevolgen bevestigen deze overweging. Ret Hof besluit dan ook , ,dat deze 
oude overeenkomsten immers niet aileen in aanmerking kunnen komen voor 
vrijstelling die met terugwerkende kracht ook het tijdvak v66r de aanmelding 
omvat, maar tevens met terugwerkende kracht kunnen worden geregulariseerd in 
die bepalingen die onverenigbaar zijn met artikel 85, lid 1, en niet in aanmerking 
komen voor toepassing van artikel 85, lid 3, zodra zij op een desbetreffend 
verzoek van de Commissie voor de toekomst worden gewijzigd; dat een zodanig 

(954) Zie hierover o. a. BAARDMAN, B., , ,De rechtstreekse werking van het kartelverbod van art. 85 
E.E.G. in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen'', inRechten 
en verplichtingen van bedrijfsleven en vrije beroepen in deE .E.G., Europese Monografieen, 15, 117; 
GIJLSTRA, D. en MURPHY, D., ,,EEC Competition law after the Brasserie de Haecht II andSABAM 
cases" ,L.l.E.l., 1974, 79;MARCHINI-CAMIA, A., ,Apropos des anciennes ententes" ,Cah. dr. eur., 
1979, 3. 
(955) fur. 1973, 86. 

(956) VANGERVEN, W., noot opHaecht II, S.E.W., 1973, 343. 

(957) NEELS, T.P.R., 1974, 759. 
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stelsel niet verenigbaar is met een rechterlijke bevoegdheid tot vaststelling van de 
nietigheid in het tijdvak van de aanmelding tot de datum waarop de Commissie 
een besluit neemt'' 0 Hieruit volgt, luidens het Hof, dat gedurende dit tijdvak de 
rechter in een geding over een oude overeenkomst die deugdelijk is aangemeld of 
van aanmelding is vrijgesteld, ,aan zodanige overeenkomst de rechtsgevolgen 
moet toekennen welke het op de overeenkomst toepasselijke recht daaraan ver
bindt, zonder dat aan deze rechtsgevolgen kan worden afgedaan door een even
tuele betwisting met betrekking tot haar verenigbaarbeid met artikel 85, 
lid 1" (958) 0 Het principe van de directe werking van artikel 85, lid 1, juncto 
artikel 85, lid 2, moet derhalve wijken voor de algemene rechtszekerheid wan
neer het aangemelde oude overeenkomsten betreft. Na het arrest De Bloos II zijn 
dan ook de meeste vragen omtrent de bevoegdheid van de nationale rechter ten 
aanzien van oude kartels beantwoordo In geval van tijdig aangemelde oude aldan 
niet aanmeldingsplichtige overeenkomsten kan hij de nietigbeidssanctie ex ar
tikel 85, lid 2, niet uitspreken en bij moet de overeenkomst toepassen want ze is 
als ,volledig geldig" te beschouweno Hij zal uiteraard wel de nietigheidssanctie 
kunnen uitspreken wanneer de Commissie ten aanzien van deze overeenkomsten 
een inbreuk op artikel 85, lid 1, beeft vastgesteld of wanneer de oude kartels niet 
tijdig werden aangemeldo De nietigbeid werkt terug tot op 13 maart 19620 Tot op 
heden blijft er nog enige onzekerbeid bestaan ten aanzien van niet of laattijdig 
aangemelde kartels die van aanmelding zijn vrijgesteldo In hetBloos II -arrest laat 
het Hof bet tijdstip van bet tijdvak waarin de nationale rechter de nietigheids
sanctie niet kan toepassen aanva:ngen bij de aanmelding zodat; op ·bet eerste 
gezicht, de indruk wordt gewekt dat de van aanmelding vrijgestelde overeenkom
sten niet onder de De Bloos II-redenering vallen(959)o Hiertegenover staat dat 
het Hof in het arrest De Bloos II berbaaldelijk de , ,oude overeenkomsten die van 
aanmelding zijn vrijgesteld" naast de tijdig aangemelde oude overeenkomsten 
vermeldt zonder kennelijk te bedoelen , ,oude overeenkomsten die van aanmel
ding zijn vrijgesteld doch die tijdig werden aangemeld' '0 Daarom denken we dat 
de leer van de voorlopige geldigheid van het Hof zowel doelt op tijdig aangemelde 
als op niet aanmeldingsplicbtige oude overeenkomsten(960)o 

409. Tenslotte zij ten aanzien van tijdig aangemelde oude overeenkomsten 
opgemerkt dat de voorlopige geldigbeid ophoudt te bestaan wanneer de Commis
sie de zaak door middel van een administratief schrijven heeft afgesloten (zie 
hoger nr. 336) 0 

410. Zoals reeds is aangeduid beeftbetHofvan Justitie in de periode 1974-1981 
geen fundamentele wijzigingen of aanvullingen aangebracht aan de recbtssituatie 
van nieuwe kartels, dit zijn kartels aangegaan na 13 maart 19620 In bet arrest 

(958) Zaak 59/77, Jur 0 1977, 2370, cursivering toegevoegdo 

(959) Dit is het standpunt van GOFFIN, L., , ,De 1a validite provisoire des ententes anciennes notifiees 
ou dispensees de notification", loTo, 1978, 2430 
(960) In die zin DE VROEDE, Po, Handboek van het Belgisch economisch recht, 2e druk, 331; ook 
VANGERVEN, Wo, DoCo, 443-4440 
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Haecht II beklemtoont het Hof dat bij nieuwe kartels aanmeldingen geen schor
sende werking hebben. Zolang de Commissie zich niet heeft uitgesproken kan aan 
het kartel slechts op risico van de partijen uitvoering worden gegeven. Het is de 
nationale rechter voor wie justitiabelen de nietigheid van rechtswege inroepen 
van een kartel, die dient te beslissen, eventueel met gebruikmaking van ar
tikel 177, of de procedure moet worden geschorst om partijen gelegenheid te 
geven het oordeel van de Commissie in te winnen, tenzij hij van mening is dat 
hetzij het kartel de mededinging of de handel tussen de Lid-Staten niet merkbaar 
ongunstig bei:nvloedt, hetzij de onverenigbaarheid van het kartel met artikel 85 
niet in twijfel kan worden getrokken(961). De nietigheid van de nieuwe kartels 
werkt terug op het tijdstip van inwerkingtreding van het kartel. 

AFDELING2 

PARALLELLE TOEPASSING VAN COMMUNAUTAIR EN NATIONAAL 
MEDEDINGINGSRECHT 

411. In het arrest Giry en Guerlain bevestigde het Hof zijn vroegere recht
spraak(962) dat restrictieve praktijken op het vlak van de mededinging in het 
nationale en communautaire mededingingsrecht vanuit verschillende gezichts
hoeken worden benaderd. Artikel 85 en 86 hebben oog op de belemmeringen in 
de tussenstaatse handel, terwijl restrictieve praktijken in de nationale wettelijke 
regelingen, die zijn ontstaan uit overwegingen die aan elk dier regelingen eigen 
zijn, uitsluitend binnen dit kader worden gezien. Hieruit volgt dat de nationale 
autoriteiten eveneens kunnen optreden bij situaties die het voorwerp van een 
beschikking van de Commissie kunnen vormen. Een gelijktijdige toepassing van 
het nationale mededingingsrecht mag evenwel slechts als geoorloofd worden 
beschouwd in zoverre er geen afbreuk wordt gedaan aan een uniforme toepassing 
van de communautaire bepalingen op het gehele grondgebied van de Ge~ 
meenschap. Voorts preciseerde het Hof dat de omstandigheden dat de Commissie 
had Iaten weten dater voor haar geen aanleiding bestond om krachtens artikel 85, 
lid 1, op te treden, op zichzelf niet kan beletten dat de nationale autoriteiten op 
deze overeenkomsten bepalingen van intern recht toepassen die strenger zijn dan 
het gemeenschapsrecht. In casu was het Hof van oordeel dat de nationale 
voorschriften die verkoopweigering verbieden toepasselijk blijven, zelfs wanneer 
het onderzoek door de Commissie van de betreffende overeenkomsten is afge
sloten(963). 

(961) fur. 1973, 87. Niet tijdig aangemelde toetredingskartels vallen onder het regime van nieuwe 
kartels. 

(962) H.v.J., 13 februari 1969, Wilhelm/Bundeskartellamt, 14/68, fur. 1969, 13-14. 
(963) fur. 1980, 2374-2375. 
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