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Competition kort - nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen
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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:
•

Joaquín Almunia, Europees Commissaris voor Mededinging, gaf aan dat er
binnen enkele maanden een White Paper zal worden gepubliceerd om het
verkrijgen van bepaalde minderheidsdeelnemingen die geen zeggenschap
verschaffen ook onder het concentratietoezicht te laten vallen: zie de speech van
15 mei 2014;

•

Het ministerie van Economische Zaken startte een internetconsultatie over de
beleidsregels voor het opleggen van boetes door ACM (2013) met als doel deze
regels te vereenvoudigen en te harmoniseren. In de ter consultatie voorgelegde
boetebeleidsregel wordt in plaats van een onderscheid naar toezichtsterrein en
sector, een onderscheid in boetesystematiek naargelang de aard van de
overtreding gemaakt. Ook vervalt de separate weging van de ernstfactor bij de
berekening van de basisboete. De basisboete wordt niet langer gebaseerd op
10% van de betrokken omzet vermenigvuldigd met een ernstfactor tussen 0 en 5
maar wordt vastgesteld tussen 0 en 50% van de betrokken omzet. De ernst van
de overtreding wordt meegewogen bij het bepalen van het percentage: zie de

internetconsultatie Boetebeleidsregel ACM van 16 mei 2014. Tevens wordt
voorgesteld om de clementieregels in een separate beleidsregel op te nemen.
Volgens deze concept-beleidsregel clementie zal boete-immuniteit voortaan ook
worden verleend aan clementieverzoekers die zich als eerste bij ACM melden
terwijl deze al een onderzoek naar het kartel is gestart. Daarnaast vervangt de
beleidsregel de boetereductie van 10% tot 40% voor clementieverzoekers
waarvoor boete-immuniteit niet langer beschikbaar is voor een trapsgewijze
boetevermindering: 30-50% voor de eerste clementieverzoeker, 20-30% voor de
tweede clementieverzoeker en ten hoogste 20% voor de derde en volgende
clementieverzoekers: zie de internetconsultatie Beleidsregel clementie van 16
mei 2014;
•

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de beleidsregel mededinging en
duurzaamheid van Minister Kamp publiceerde ACM een visiedocument
Mededinging en Duurzaamheid. Terwijl de beleidsregel ACM een kader biedt
voor de beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven binnen het kartelverbod,
maakt het visiedocument de praktische toepassing van de beleidsregel door ACM
inzichtelijk. ACM laat daarbij in het midden of de "leer van de inherente
beperkingen", waarbij een mededingingsbeperking aanvaardbaar wordt geacht
vanwege het daarmee gediende legitieme belang, ook van toepassing zou
kunnen zijn op duurzaamheidsinitiatieven: zie de beleidsregel van 8 mei 2014 en
het visiedocument van 9 mei 2014.

Nederland – ACM
Besluit inzake concentratie in de meldingsfase
•

•

Zaak14.0481.22/Entero B.V. – bepaalde activa en passiva van Pouw Automotive
Oost B.V., Pouw Automotive Agentschappen B.V. en Pouw Autoschadegroep
B.V., 30 april 2014
(het investeren in ondernemingen in diverse sectoren, het verrichten van
dealeractiviteiten en autoschadeherstelactiviteiten met betrekking tot
personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s, geen vergunning vereist)
Zaak14.0217.22/KPN – Reggefiber, 6 mei 2014
(het aanbieden van telefonie-, internettoegang-, televisie- en zakelijke
netwerkdiensten via het vaste net in Nederland, mobiele
telecommunicatiediensten in Nederland, Duitsland en België en datadiensten in
West-Europa, de aanleg en exploitatie van glasvezelaansluitnetwerken,
vergunning vereist)

Persberichten
•

Meer onderzoek nodig naar overname Reggefiber door KPN, 6 mei 2014

Overig
•

•
•

Visie op mededinging en duurzaamheid: ruimte voor duurzaam ondernemen,
9 mei 2014
o Bijlage: Visiedocument Mededinging & Duurzaamheid
Consultatie visiedocument Mededinging en duurzaamheid, 9 mei 2014
o Bijlage: Consultatie visiedocument mededinging en duurzaamheid
ACM gaat verder met reacties Agenda 2014-2015, 13 mei 2014

Nederland – Jurisprudentie
Uitspraken
•

•

Rechtbank Gelderland 31 maart 2014, eiseres / gedaagde (zaak 259566,
ECLI:NL:RBGEL:2014:3080)
(art. 6 Mw, art. 101 VWEU, exclusief afname- en leveringsbeding, eiser vordert
nietigheid overeenkomst, vraag naar inbreuk mededingingsrecht kan niet worden
beantwoord omdat de relevante markt in het kader van dit kort geding niet kan
worden bepaald)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, Berkhof & Partners B.V. /
[geïntimeerde] (zaak 200.138.547, ECLI:NL:GHARL:2014:2612)
(art. 6 Mw, non-concurrentiebeding / relatiebeding, koopovereenkomst,
nietigheid, mededeling nevenrestricties, niet voldaan aan stelplicht)

Nederland – Wetgeving
•

Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de
toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); nota
van wijziging, 13 mei 2014 (TK 2013-2014, 33 328, nr. 13)

Nederland – Overig
Kamerstukken
•

Brief van de Minister van EZ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de
beleidsregel mededinging en duurzaamheid, 8 mei 2014

Overig
•

•
•

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 mei 2014, nr. WJZ /
14052830, houdende beleidsregel inzake de toepassing door de Autoriteit
Consument en Markt van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet bij
mededingingsbeperkende afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van
duurzaamheid
(Staatscourant 8 mei 2014, nr. 13375)
Internetconsultatie.nl: Boetebeleidsregel ACM, 16 mei 2014
o Concept regeling
Internetconsultatie.nl: Beleidsregel clementie, 16 mei 2014
o Concept regeling

EU – Commissie
Beschikkingen
•

•

•

•

•

•

COMP/M.6570 – UPS/TNT Express, 30 januari 2013
(samenvatting, art. 8 lid 3 Verordening (EG) nr. 139/2004, markt voor bezorging
van kleine pakketten, vrachtvervoer, goederenvervoer en contractlogistiek,
concentratie onverenigbaar verklaard met de interne markt)
(Pb 7 mei 2014 C 137/05)
o Bijlage: Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op
zijn bijeenkomst van 18 januari 2013 betreffende een ontwerpbesluit in
zaak COMP/M.6570 – UPS/TNT Express
(Pb 7 mei 2014 C 137/03)
o Bijlage: Eindverslag van de raadadviseur-auditeur – COMP/M.6570 –
UPS/TNT Express
(Pb 7 mei 2014 C 137/04)
M.6944 – Thermo Fisher Scientific / Life Technologies, 26 november 2013
(art. 6 lid 1 sub b jo. art. 6 lid 2 Verordening (EG) nr. 139/2004, productie en
levering van analytische instrumenten, wetenschappelijke apparatuur,
benodigdheden, reagentia en het aanbieden van diensten en software voor
onderzoek, analyse, opsporing en diagnose, productie en levering van
biotechnologische toepassingen, alsook toepassingen voor de klinische
diagnostiek, producten voor forensisch onderzoek en producten voor de analyse
van dierproeven, voedseltests, farmaceutische proeven en watercontroles)
AT. 39398 – Visa MIF, 26 februari 2014
(samenvatting, art. 101 VWEU, multilaterale interbancaire vergoedingen (MIF's)
met mededingingsbeperkende gevolgen, toezeggingen door Visa, procedures
deels beëindigd, besluit heeft geen betrekking op de MIF's ten aanzien waarvan
de Commissie haar onderzoek voortzet) (Pb 16 mei 2014 C 147/04)
o Bijlage: Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en
machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 februari 2014
betreffende een besluit in zaak C.39398 Visa MIF, 17 februari 2014
(Pb 26 maart 2014 C 147/04)
o Bijlage: Eindverslag van de raadadviseur-auditeur – Visa MIF,
19 februari 2014
(Pb 16 mei 2014 C 147/04)
M.7151 – BNP Paribas / Royal Bank of Scotland, 10 april 2014
(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, bank- en financiële diensten,
met name bankdiensten voor particulieren en ondernemingen, zakelijke klanten
en investeerders, de wereldwijde uitgifte van effecten zoals warrants, certificaten
en bankbiljetten, alsook investeringsbankdiensten, vermogensbeheer en
betalingsnetwerken)
M. 7161 – DCC Energy / QStar Försäljning / QStar / Card Network Solutions,
24 april 2014
(art. 6 lid 1 sub b Verordening (EG) nr. 139/2004, markt voor motorbrandstoffen,
groothandel in (stook)olie, LPG, diesel, alkylaatbenzine en houtpellets,
ontwikkeling van software voor betalingssystemen voor de gas- en olie-industrie)
AT.39939 – Samsung – Enforcement Of UMTS Standard Essential Patents,
29 april 2014
(art. 9 Verordening (EG) nr. 1/2003, redelijke licentievoorwaarden (FRAND),
patenten op essentiële standaardonderdelen (SEP), ETSI IPR Policy,
standaardisering en Europees mededingingsrecht, final commitments Samsung)

o

Final Commitments offered to the European Union, undated

Speech
•
•

A. Italianer, Mededinging: het hart van de Europese zaak, 13 May 2014
J. Almunia, Honing the instruments of EU competition control, 15 May 2014

Persberichten
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Commission clears joint venture between Agrifirm and BayWa, 5 May 2014
Commission clears change from joint to sole control over Galderma by Nestlé,
5 May 2014
Annual report shows how competition policy contributes to boosting
competitiveness, 6 May 2014
o Bijlage: Verslag over het mededingingsbeleid 2013
Commission clears acquisition of German shopping centre CentrO by Unibail–
Rodamco and CPPIB, 6 May 2014
Commission clears Ineos' acquisition of Sasol's solvents business, 6 May 2014
Commission clears acquisition of a real estate portfolio in Milan by AXA and
PSPIB, 6 May 2014
Commission approves PVC joint venture between INEOS and Solvay, subject to
conditions, 8 May 2014
Commission clears acquisition of sole control over Dalkia International by Veolia
Environnement, 8 May 2014
Commission opens in-depth investigation into proposed acquisition of Dutch
cable operator Ziggo by Liberty Global, 8 May 2014
Commission clears joint venture between Agroenergi and Neova Pellets in
Swedish wood pellets sector, 16 May 2014
Commission clears acquisition of the Warranty Group Inc. by TPG Advisors ViAIV, Inc., 16 May 2014

EU – Hof van Justitie en Gerecht
Arresten
•

•

•

C-414/12, Bolloré / Commissie, 8 mei 2014
(art. 101 lid 1 VWEU, hogere voorziening, markt voor kopieerpapier,
verantwoording aan de moedermaatschappij voor inbreuk door haar
dochteronderneming, rechtstreekse deelneming van de moedermaatschappij aan
de overtreding, gelijke behandeling, duur procedures, vertraging, redelijkheid,
rechten van de verdediging, hogere voorziening afgewezen)
Zaak T-406/09, Donau Chemie AG / Commissie, 14 mei 2014
(art. 101 VWEU (oud art. 81 EG), art. 23 van verordening (EG) nr. 1/2003, markt
voor calciumcarbide en magnesium bestemd voor de staal- en gasindustrie in de
EER, met uitzondering van Ierland, Spanje, Portugal en Verenigd Koninkrijk,
beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG, vaststelling van
prijzen en verdeling van de markt, geldboeten, Richtsnoeren voor de berekening
van het bedrag van geldboeten van 2006, verzachtende omstandigheden,
medewerking tijdens de administratieve procedure, motiveringsplicht, gelijke
behandeling, evenredigheid, vermogen om te betalen)
Zaak C-90/13 P, 1. Garantovaná a.s. / Commissie, 15 mei 2014

(art. 101 en 102 VWEU (oud art. 81 en 82 EG), Verordening (EG) nr. 1/2003,
overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen,
berekening van de boete, totale omzet in het voorgaande jaar)
Beschikking
•

T-30/10, Reagens SpA / Commissie, 12 mei 2014
(art. 101 VWEU (oud art. 81 EG), art. 53 EER-overeenkomst, Richtsnoeren voor
berekening geldboeten, markt voor tin- en warmtestabilisatoren EBSO/esters in
de gehele EER, verzoek in kort geding afgewezen)

Overig
US Competition
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Publication United States District Court for the Northern District of Ohio, plea
agreement in case U.S. v. Bridgestone Corporation, (case no.: CR 14-00068 JZ),
30 April 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC amicus brief urges Court of
Appeals to reverse District Court finding that ‘no-authorized generic’
commitments are not reverse payments under Actavis Supreme Court ruling,
2 May 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC approves final order settling
charges that Service Corporation International’s acquisition of Stewart
Enterprises, Inc. was anticompetitive, 6 May 2014
o Annex: Final order, 29 April 2014
Press release Federal Trade Commission, Federal Trade Commission and
Department of Justice to hold workshop on conditional pricing practices,
6 May 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC requests public comments on
SCI's application to approve sale of funeral and cemetery assets in California,
Florida, and Texas to NorthStar Memorial Group, LLC, May 9 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC approves SCI's application to
divest assets in Florida, North Carolina, Pennsylvania, and Virginia to StoneMor
L.P., 12 May 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC approves SCI application to
divest assets as required under order settling charges that its acquisition of
Stewart Enterprises, Inc. would be anticompetitive, 12 May 2014
Press release Department of Justice, Former New York tax liens investment
company executive pleads guilty for role in bid rigging scheme at municipal tax
lien auctions, 12 May 2014
Press release Federal Trade Commission, FTC announces second Federal
Register Notice with revised proposed information requests for its patent
assertion entity study; OMB clearance requested, 13 May 2014
Press release Department of Justice, Louisiana-Pacific Corp. abandons its
proposed acquisition of Ainsworth Lumber Co. Ltd., 14 May 2014

UK Competition
•

•

Press release Competition and Markets Authority, Open consultation; NHS
merger review guidance, 9 May 2014
o Annex: NHS merger review guidance
Press release Competition and Markets Authority, Report anti-competitive or
market issues to the CMA, 13 May 2014
o Annex: CMA reporting form

Deutschland
•

Pressemitteilung des Bundeskartellamtes, Bundeskartellamt untersagt
Zusammenschluss der Kliniken in Esslingen, 15. Mai 2014
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•
•
•
•
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•
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