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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Wilco Wellemse, holland állampolgár által a MakelaarsPunt Nederland 
nevében benyújtott 0474/2009. számú petíció a Nederlandse Vereniging voor 
Makelaars (NVM, holland ingatlanügynökök egyesülete) állítólagos 
monopóliumáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a tevékenységét kiterjeszteni tervező MakelaarsPunt Nederland 
társaságot képviseli és azt állítja, hogy azt az NVM, a holland ingatlanügynökök egyesülete 
akadályozza. A petíció benyújtója szerint az NVM kikötötte, hogy koncessziós társaságként e 
szervezet kizárólag az NVM tagjaival vagy társult szervezeteivel (például a VBO-val vagy az 
LMV-vel) köt szerződést, s ezzel korlátokat állít a petíció benyújtójának vállalata előtt. 
Véleménye szerint az NVM ily módon monopolisztikus helyzetet alakít ki maga számára, és 
rámutat, hogy pusztán kereskedelmi okokból olyan platformot teremtett, amelyhez 
valamennyi szervezet tagjai csatlakozhatnak. A petíció benyújtója meg szeretné ismerni, hogy 
az NVM gyakorlata megengedett-e és az általa képviselt szervezet mit tehet, s mit nem.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója által feltett kérdés a hollandiai ingatlanügynöki ágazatban meglévő 
versenyre irányul. A Bizottság ezért észrevételezés céljából továbbította a petíciót a 
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Nederlandse Mededingingsautoriteit (holland versenyhatóság) részére. Az NMa azt 
válaszolta, hogy korábban már foglalkoztak egy, az NVM ellen benyújtott ugyanilyen 
panasszal. 2002. január 22-én az 1876. sz. RE/MAX kontra NVM ügyben arra a 
következtetésre jutottak, hogy az NVM által a tagok munkatársaival szemben támasztott 
tagsági követelmény nem sérti a nemzeti versenyszabályokat. E következtetésnél a fő 
szempont az volt, hogy a tagsági kötelezettség megóvja az NVM hosszú távú beruházásának 
kereskedelmi értékét, amelynek célja a know-how és szolgáltatási kultúra megteremtése és 
tagok közötti cseréje.  

Jóllehet az NMa a nemzeti és nem az európai versenyjog alapján hozta meg döntését, meg 
kell jegyezni azonban, hogy a „versenykorlátozás” fogalma mindkét jogban hasonló. 2004. 
május 1-jétől a közösségi versenyszabályokat az illetékes nemzeti hatóságoknak és nemzeti 
bíróságoknak is teljes körűen alkalmazniuk kell. Ennek eredményeképpen a Bizottság 
erőfeszítéseit az olyan versenykorlátozások vizsgálatára fordítja, amelyek számos tagállamban 
kihatással vannak. A petíció benyújtója által feltett kérdés egy országon belüli helyzetre 
irányul (azaz csupán egy tagállamra vonatkozik). Ezenfelül a holland versenyhatóság már 
állást foglalt egy ugyanilyen panasszal kapcsolatban. Következésképpen az Európai 
Versenyhálózaton belüli megosztási szabályok szerint az NMa minden szempontból alkalmas 
arra, hogy a kérdéssel foglalkozzon (lásd különösen a Szerződés 81. és 82. cikkében 
meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK 
tanácsi rendelet1 13. cikkét). 

Következtetés

A közösségi versenyjog tekintetében nincs szükség a Bizottság intézkedésére.

                                               
1 HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


