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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0474/2009, του Wilco Willemse ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της μεσιτικής οργάνωσης MakelaarsPunt Nederland, σχετικά με την 
εικαζόμενη μονοπωλιακή θέση της Ολλανδικής Ένωσης Μεσιτών Ολλανδίας 
(Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα οργάνωση MakelaarsPunt Nederland είναι δικαιοδόχος εταιρεία στον μεσιτικό 
τομέα. Η οργάνωση επιθυμεί να επεκταθεί, αλλά αντιμετωπίζει κωλύματα που παρεμβάλλει η 
Ολλανδική Ένωση Μεσιτών Ολλανδίας (NVM). Κατά την άποψη του αναφέροντος η NVM 
καθορίζει ότι ως δικαιοδόχος εταιρεία η οργάνωσή του μπορεί να δέχεται μόνο μέλη της 
NVM ή άλλων κλαδικών ενώσεων, όπως η VBO ή η LMV. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έτσι 
περιορίζεται η ελευθερία επιχειρηματικής δραστηριότητας της οργάνωσής του. Ο αναφέρων 
είναι της άποψης ότι η NVM δημιουργεί κατ' αυτόν τρόπο μονοπωλιακή θέση για τον εαυτό 
της. Επισημαίνει επίσης ότι η NVM έχει δημιουργήσει, για καθαρά εμπορικούς λόγους, 
πλατφόρμα όπου, αντίθετα, γίνονται δεκτά μέλη όλων των οργανώσεων. Ο αναφέρων 
επιθυμεί να πληροφορηθεί κατά πόσο οι πρακτικές της NVM επιτρέπονται, καθώς και τι 
επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην οργάνωσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Το ερώτημα του αναφέροντος αφορά τον ανταγωνισμό στον κτηματομεσιτικό τομέα στις 
Κάτω Χώρες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαβίβασε την αναφορά στη Nederlandse 
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Mededingingsautoriteit (Αρχή Ανταγωνισμού των Κάτω Χωρών (NMa)) προς υποβολή 
παρατηρήσεων. Η NMa απάντησε ότι είχε χειριστεί και στο παρελθόν την ίδια καταγγελία 
κατά της NVM. Στις 22 Ιανουαρίου 2002 είχε καταλήξει στο πόρισμα, όσον αφορά την 
υπόθεση 1876 RE/MAX κατά NVM, ότι η απαίτηση συμμετοχής στους κόλπους της την 
οποία επιβάλλει η NVM στους συνεργάτες των μελών της δεν συνιστά παράβαση των 
εθνικών κανόνων περί ανταγωνισμού. Το κύριο επιχείρημα για την υποστήριξη αυτού του 
συμπεράσματος ήταν το γεγονός ότι η υποχρέωση ένταξης στην NVM διαφυλάσσει την 
εμπορική αξία της μακροχρόνιας επένδυσης της NVM για απόκτηση και μετάδοση 
τεχνογνωσίας και πνεύματος εξυπηρέτησης μεταξύ των μελών της.  

Παρότι η απόφαση της NMa ελήφθη βάσει της εθνικής και όχι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού, πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια του «περιορισμού του ανταγωνισμού» 
είναι παρόμοια και στις δύο νομοθεσίες. Από 1ης Μαΐου 2004, οι περί ανταγωνισμού κανόνες 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζονται επίσης πλήρως από τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εστιάζει τις προσπάθειές 
της στην εξέταση των περιορισμών του ανταγωνισμού που έχουν επιπτώσεις σε αρκετά 
κράτη μέλη. Η ερώτηση του αναφέροντος αφορά κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο 
(με άλλα λόγια, αφορά μόνον ένα κράτος μέλος). Επιπλέον, η αρχή ανταγωνισμού των Κάτω 
Χωρών έχει ήδη αποφανθεί για καταγγελία με ταυτόσημο περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, 
σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, η NMa 
είναι απολύτως ικανή να χειριστεί το θέμα (βλ., ειδικότερα, το άρθρο 13 του κανονισμού 
αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης)1. 

Συμπέρασμα

Όσον αφορά το περί ανταγωνισμού δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν συντρέχει 
λόγος παρέμβασης της Επιτροπής.

                                               
1 ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.


