
CM\792291BG.doc PE429.654

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0474/2009 от Wilco Wellemse, с нидерландско гражданство, от 
името на MakelaarsPunt, Нидерландия, относно предполагаем монопол 
на Нидерландската асоциация на брокерите на недвижими имоти 
(NVM)

1. Резюме на петицията

MakelaarsPunt, Нидерландия, представяна от вносителя на петицията, е фирма за 
отдаване на недвижима собственост под наем, която иска да разшири дейността си и 
твърди, че е била възпрепятствана от Нидерландската асоциация на брокерите на 
недвижими имоти (NVM). Според вносителя NVM настоява, че като фирма за отдаване 
на имоти под наем неговата организация може да наема на работа само лица, които са 
членове на NVM или на свързаните с нея организации VBO или LMV, като по този 
начин налага ограничения върху дейността на фирмата. Той твърди, че по този начин 
NVM си осигурява монополно положение, като по чисто търговски причини тя е 
създала платформа, на която се допускат членове на всички организации. Той желае да 
знае дали тази практика е допустима и какво неговата фирма може или не може да 
направи в случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Въпросът на вносителя на петицията се отнася за конкуренцията в сектора на брокерите 
на недвижими имоти в Нидерландия. По тази причина Комисията е предала петицията 
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на Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, нидерландския орган по конкуренция) за 
мнение. NMa е отговорил, че преди време службите му са разгледали идентична жалба
срещу NVM. На 22 януари 2002 г. органът е решил в своето заключение по дело 1876 
RE/MAX срещу NVM, че изискването за членство, което NVM налага на сътрудниците 
на своите членове, не нарушава националните правила на конкуренция. Основното 
съображение за това заключение се изразява в това, че задължението за членство 
запазва търговската стойност на дългосрочните инвестиции, направени от NVM за 
придобиване и предаване на ноу-хау и култура на обслужване между нейните членове.

Въпреки че решението на NMa е било взето въз основа на националното, а не на 
европейското конкурентно право, трябва да се отбележи, че понятието „ограничаване 
на конкуренцията“ е сходно в двете законодателства. Към 1 май 2004 г. правилата на 
конкуренция на ЕО вече са изцяло приложени от националните органи по конкуренция 
и националните съдилища. В резултат на това Комисията съсредоточава усилията си 
върху проучване на ограниченията на конкуренцията, които имат влияние в няколко
държави-членки. Въпросът на вносителя на петицията се отнася за националното 
положение (т.е. засяга само една държава-членка). Освен това нидерландския орган по 
конкуренция вече е заел позиция относно идентична жалба. Следователно, съгласно 
правилата за разпределяне на квоти в рамките на Европейската мрежа по конкуренция
(ECN), нидерландският орган по конкуренция е в позиция да разреши спорния въпрос
(вж. по-специално член 13 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 
г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от 
Договора)1.

Заключение

Що се отнася до конкурентното право на ЕО, не е необходимо Комисията да 
предприема действия.

                                               
1 ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.


