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Competition kort - nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen
week 15/16
In Competition kort vermelden we Nederlandse, Europese en internationale
ontwikkelingen, waaronder recente besluiten, uitspraken, kamerstukken, persberichten
en andere publicaties. Competition kort zal iedere twee weken verschijnen.
De belangrijkste ontwikkelingen van deze Competition kort zijn:



Het Hof van Justitie oordeelde dat wanneer de Commissie een
dochteronderneming die een inbreuk heeft gepleegd, hoofdelijk wil veroordelen
met elk van haar moedermaatschappijen waarmee zij tijdens de inbreukperiode
achtereenvolgens een afzonderlijke onderneming heeft gevormd, zij voor elk van
de betrokken ondernemingen afzonderlijk het boetebedrag moet vaststellen dat
hoofdelijk verschuldigd is door de vennootschappen die er deel van uitmaken. De
opeenvolgende moedermaatschappijen moeten uit de beschikking hun aandeel in
de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen afleiden. Bovendien mag de totale som
van de bedragen tot betaling waarvan de moedermaatschappijen worden
veroordeeld niet hoger zijn dan het bedrag dat de dochteronderneming moet
betalen, aldus het Hof: zie de uitspraak van 10 april 2014;



Het Europees Parlement stemde in met de ontwerp-richtlijn betreffende
schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken. De richtlijn bevat een aantal

maatregelen ter vergemakkelijking van schadeacties. Zo hebben besluiten van
nationale mededingingsautoriteiten bindende kracht voor de nationale rechter en
wordt er voorzien in een regeling voor de openbaarmaking van bewijsmateriaal
onder de partijen bij een schadevordering. Schikkingsvoorstellen en verklaringen
van clementieverzoekers blijven echter buiten schot. Ook zal de
aansprakelijkheid van de onderneming die immuniteit heeft verkregen in de
richtlijn worden beperkt tot zijn aandeel in de veroorzaakte schade. Nadat de
Raad de richtlijn formeel heeft vastgesteld (naar verwachting in juni van dit jaar),
geldt een omzettingstermijn van twee jaar waarbinnen de lidstaten hun nationale
wetgeving aan de richtlijn moeten hebben aangepast: zie het persbericht van de
Commissie van 17 april 2014;


Het CBb corrigeerde het eerder door de rechtbank Rotterdam ingenomen
standpunt dat bij een volgens ACM doorlopende of voortdurende overtreding er
voor wat betreft de berekening van de boetegrondslag geen rekening mag
worden gehouden met dat deel van de omzet dat ziet op het verjaarde deel van
de overtreding (d.w.z. ouder dan vijf jaar). Volgens het CBb ziet de
verjaringstermijn van vijf jaar uitsluitend op de bevoegdheid van ACM om een
boete op te leggen en is deze niet van invloed op de bepaling van de
boetegrondslag. Daarnaast verwierp het CBb het standpunt van ACM dat bij de
toepassing van de bagatelbepaling (10% marktaandeel) in geval van bid rigging
het marktaandeel van de betrokken partijen per individuele aanbesteding in acht
moet worden genomen. Nu het een doorlopende inbreuk betrof, kon ACM niet
uitgaan van het marktaandeel per afzonderlijke transactie: zie de uitspraak van
10 april 2014;



Naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijk misbruik van een
machtspositie beloofde Buma/Stemra aan ACM om componisten en
tekstschrijvers de mogelijkheid te bieden om slechts een deel van hun rechten bij
Buma/Stemra onder te brengen voor het beheer van hun auteursrechten op
muziek. Volgens ACM zullen op deze wijze via het internet wellicht meer
manieren komen om muziek te streamen en te downloaden: zie het persbericht
van ACM van 15 april 2014 en de ontwerptoezegging van 14 april 2014.

Nederland - ACM
Besluit inzake ontheffing o.g.v. artikel 40 lid 1 Mw


Zaak 14.0433.23/BEE Dealer Holding – Pouw Automotive, 3 april 2014 (de
detailhandel in nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfsauto’s van hoofdzakelijk
de merken Opel en Peugeot, de detailhandel in nieuwe en gebruikte personenen bedrijfsauto’s en daarbij behorende onderdelen en accessoires van
hoofdzakelijk de merken Audi en Volkswagen, het verlenen van service op het
gebied van onderhoud en reparatie van auto’s, autoleasing, verhuur van auto’s
en schadeherstel, verzoek tot ontheffing toegewezen)

Persberichten



ACM benoemt vijf ICN Non-Governmental Advisors, 10 april 2014
Buma/Stemra zegt ACM toe meer keuze te bieden bij beheer auteursrechten,
15 april 2014
o Bijlage: Zaak 13.1395.53/Ontwerptoezeggingsbesluit van het bestuur van
de ACM als bedoeld in artikel 49a van de Mededingingswet,
14 april 2014

Nederland - Jurisprudentie
Uitspraken






College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 april 2014, 1. bedrijf sub 1, 2.
bedrijf sub 2 / ACM (zaak AWB 10/828, AWB 10/829, ECLI:NL:CBB:2014:118)
(art. 6 Mw, art. 101 lid 1 VWEU, kartel, bagatelbepaling, schending rechten van
verdediging, verval van sanctiebevoegdheid, boetebesluit, toerekening, hoger
beroep deels gegrond, aanpassing hoogte boete, aangevallen uitspraak
vernietigd)
College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 april 2014, 1. appellant sub 1, 2.
appellant sub 2 / ACM (zaak AWB 10/830, ECLI:NL:CBB:2014:119)
(art. 6 Mw., art. 101 lid VWEU, bagatelbepaling, schending rechten van
verdediging, verval van sanctiebevoegdheid, boetebesluit, hoger beroep
gegrond, aangevallen uitspraak vernietigd)
Rechtbank Rotterdam 17 april 2014, Vereniging van Reizigers / ACM
(zaak ROT 13/3717, ECLI:NL:RBROT:2014:2803)
(art. 24 Mw, samenwerkings- en exploitatieovereenkomst, uitzondering art. 16
Mw, misbruik van economische machtspositie, excessief hoge tarieven, beroep
ongegrond)

Nederland - Overig
Kamerstukken


Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere
wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en
Markt te houden markttoezicht; memorie van antwoord, 11 april 2014

(EK 2013-2014, 33 622, nr. C)
Overig


Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Kamerbrief over het verkrijgen van een Europees
patent op soja door Monsanto, 8 april 2014

EU - Commissie
Beschikkingen






M.6541 – Glencore / Xstrata, 22 november 2012
(art. 6 lid 1 sub b jo. lid 2 Verordening (EG) nr. 139/2004, productie van en
handel in een breed gamma basisproducten en grondstoffen, ingedeeld in drie
sectoren: (i) metalen en mineralen, waaronder aluminium, aluminiumoxide, zink,
koper, lood, ijzerlegeringen, nikkel, kobalt en ijzererts; (ii) energieproducten,
waaronder ruwe olie, olieproducten, steenkool en cokes; en (iii)
landbouwproducten, waaronder tarwe, maïs, gerst, spijsoliën, oliehoudende
zaden, katoen en suiker, grondstoffenconcern actief in de sectoren (i) legeringen,
met name ferrochroom-, vanadium- en platina legeringen; (ii) steenkool; (iii)
koper; (iv) nikkel; en (v) zink en lood, toezeggingen aangeboden)
M.6910 - Gazprom / Wintershall / Target Companies, 3 december 2013
(art. 6 lid 1 sub b jo. lid 2 Verordening (EG) nr. 139/2004, exploratie, productie,
vervoer, levering, verhandeling, distributie en opslag van aardgas en ruwe olie,
activiteiten in de stroomafwaartse levering van gas, exploratie van
aardgaspijpleidingen, het investeren in aardgas, het aanbieden van diensten
inzake platformpersoneel en aanverwante diensten)
M.7104 – Crown Holdings / Mivisa, 14 maart 2014
(art. 6 lid 1 sub b jo. lid 2 Verordening (EG) nr. 139/2004, ontwerp, vervaardiging
en verkoop van verpakkingsproducten voor consumptiegoederen, met inbegrip
van metalen conservenblikken voor voedingsmiddelen, alsook de deksels en
sluitsystemen ervan, toezeggingen aangeboden)

Speech


J. Almunia, Developments in EU competition policy, 10 January 2014

Persberichten








Commission clears acquisition of Eurosport by Discovery, 8 April 2014
Commission clears the acquisition by BNP Paribas of sole control over certain
assets held by The Royal Bank of Scotland, 11 April 2014
La Commission européenne autorise l'acquisition du contrôle exclusif de la
société LaSer par BNP Paribas, 11 avril 2014
Commission clears acquisition of Alpha Trains by AMP, PSP and Arcus,
15 April 2014
Commission approves acquisition of GTS Central Europe by Deutsche Telekom,
15 April 2014
Commission welcomes Parliament vote to facilitate damages claims by victims of
antitrust violations, 17 April 2014
Commission proposal for Directive to facilitate damages claims by victims of

antitrust violations – frequently asked questions, 17 April 2014

EU - Hof van Justitie
Arresten




Gevoegde zaken C-231/11 P en C-233/11 P, Commissie / Siemens AG
Österreich e.a., 10 april 2014
(art. 101 VWEU (oud art. 81 EG), markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd
schakelmateriaal, hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete,
begrip onderneming, beginselen van persoonlijke aansprakelijkheid en van
persoonlijk karakter van straffen en sancties, volledige rechtsmacht van Gerecht,
beginsel ne ultra petita, evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel)
Gevoegde zaken C-247/11 P en C-252/11 P, Areva SA e.a. / Commissie,
10 april 2014
(art. 101 VWEU (oud art. 81 EG), markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd
schakelmateriaal, toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag van
dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen, motiveringsplicht,
hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete, begrip onderneming‚
feitelijke hoofdelijkheid, beginselen van rechtszekerheid en van persoonlijk
karakter van straffen en sanctie, evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel)

Persbericht


The Court in part allows the appeals in the cases concerning the cartel on the
gas insulated switchgear market, 10 April 2014

Overig
US Competition













Press release Federal Trade Commission, FTC approves final orders settling
charges that two professional associations restrained competition among
members through their codes of ethics, 4 April 2014
Press release Department of Justice, Antitrust Division, First ever extradition on
antitrust charge, 4 April 2014
Speech Federal Trade Commission, The economics of resale price maintenance
& implications for competition law and policy, by J.D. Wright, 9 April 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC, DOJ issue antitrust policy
statement on sharing cybersecurity information, 10 April 2014
o Annex: Antitrust policy statement on sharing of cybersecurity information,
undated
Speech Department of Justice, Antitrust Division, Remarks on the Justice
Department and Federal Trade Commission joint antitrust policy statement on
sharing of cybersecurity information, by B. Baer, 10 April 2014
Press release Federal Trade Commission, Ardagh Group SA settles FTC
litigation charging that acquisition of rival Saint-Gobain Containers, Inc. would be
anticompetitive, 10 April 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC approves Toys “R” Us petition to
reopen and modify 1998 Final Commission Order, 15 April 2014
Press Release Department of Justice, Antitrust Division, Three Bridgestone
Corp. executives indicted for roles in fixing prices and rigging bids on auto parts







installed in U.S. cars, 15 April 2014
Press Release Department of Justice, Bridgestone Corp. executive agrees to
plead guilty for fixing prices and rigging bids on auto parts installed in U.S. cars,
16 April 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC seeks public comment on
Franchise Services of North America’s application to sell assets related to Simply
Wheelz to Hertz and Avis Budget Group, 17 April 2014
Press release Department of Justice, Antitrust Division, Georgia real estate
investor pleads guilty to bid rigging and fraud at public foreclosure auctions,
17 April 2014

UK Competition







Judgment Court of Appeal (Civil Division) on appeal from the Competition Appeal
Tribunal, OFT / 1. Somerfield Stores Limited, 2. Co-operative Group Food
Limited (case no. C3/2013/1680 [2014] EWCA Civ 400), 7 April 2014
Publication Competition and Markets Authority, Rail Franchise: questions and
answers, 8 April 2014
Press release Competition and Markets Authority, CMA confirms Breedon sales,
9 April 2014
Judgment United Kingdom Supreme Court, Deutsche Bahn AG e.a. / Morgan
Advanced Materials Plc ([2014] UKSC 24), 9 April 2014
Judgment Court of Appeal (Civil Division) on appeal from the Competition Appeal
Tribunal, Akzo Nobel N.V. / 1. Competition Commission, 2.ORS Metlac Holding
S.R.L. (case no. C3/2013/2403 [2014] EWCA Civ 482), 14 April 2014

Deutschland



Beschluss des Bundeskartellamtes, Verwaltungsverfahren gegen Fresenius SE &
Co. KGaA, u.a. (B3-109/13), 19. Februar 2014
Pressemitteilung des Bundeskartellamtes, Einheitliche Händlerentgelte bei
electronic cash-Kartenzahlungen werden aufgegeben, 8. April 2014

France




Communiqué Autorité de la Concurrence, La rapporteure générale de l'Autorité
de la concurrence confirme que des opérations de visite et saisie inopinées ont
été réalisées le 8 avril dans le secteur de la commercialisation de traitements
contre la DMLA, 9 avril 2014
Communiqué Autorité de la Concurrence, Nespresso s'engage devant l'Autorité
de la concurrence à lever les obstacles à l'entrée et au développement des
autres fabricants de capsules fonctionnant avec ses machines à café,
17 avril 2014
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