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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr.0474/2009 dėl tariamos Nyderlandų nekilnojamojo turto
tarpininkų asociacijos (NVM) turimos monopolijos, kurią pateikė 
Nyderlandų pilietis Wilco Wellemse įmonės „MakelaarsPunt Nederland“ 
vardu

1. Peticijos santrauka

Pagal franšizę veikianti nekilnojamojo turto įmonė „MakelaarsPunt Nederland“, kuriai 
atstovauja peticijos pateikėjai ir kuri siekia išplėsti savo veiklą, tvirtina, kad jai trukdo 
Nyderlandų nekilnojamojo turto tarpininkų asociacija (NVM). Pasak peticijos pateikėjo, 
NVM kelia sąlygą, kad būdama pagal franšizę veikianti įmonė, „MakelaarsPunt Nederland“ 
gali įdarbinti tik NVM arba jos filialų, kaip antai VBO arba LMV, narius ir taip riboja 
„MakelaarsPunt Nederland“ veiklą. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad NVM taip bando užimti 
monopolinę padėtį ir teigia, kad ji vien komerciniais tikslais sukūrė platformą, prie kurios gali 
prisijungti visų organizacijų nariai. Jis norėtų sužinoti, ar jos veikla leistina ir ką jo 
organizacija gali daryti ir ko negali.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjo klausimas susijęs su konkurencija Nyderlandų nekilnojamojo turto 
tarpininkų sektoriuje. Todėl Komisija pateikė peticiją Nyderlandų konkurencijos tarnybai (ol. 
Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa), kad ši pateiktų savo pastabas. NMa atsakė, kad 
anksčiau yra nagrinėjusi tokį pat skundą dėl NVM. 2002 m. sausio 22 d. svarstydama bylą 
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Nr. 1876 RE/MAX prieš NVM, NMa padarė išvadą, kad NVM su jos nariais 
bendradarbiaujančioms įmonėms keliamas narystės reikalavimas nepažeidžia nacionalinių 
konkurencijos taisyklių. Pagrindinė šios išvados priežastis buvo tai, kad narystės prievole 
apsaugoma NVM ilgalaikių investicijų, kuriomis siekiama įgyti ir perduoti praktines žinias ir 
paslaugų kultūrą tarp jos narių, komercinė vertė.

Nors NMa sprendimas priimtas remiantis nacionaline, o ne europine konkurencijos teise, 
reikia pažymėti, kad nacionalinėje ir Europos teisės sistemoje sąvoka „konkurencijos 
ribojimas“ apibrėžiama panašiai. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. EB konkurencijos taisykles 
visiškai taiko ir nacionalinės konkurencijos tarnybos bei nacionaliniai teismai. Dėl to 
Komisija daugiausia savo pastangų skiria, siekdama ištirti tuos atvejus, kai konkurencija 
ribojama keliose valstybėse narėse. Peticijos pateikėjo klausimas susijęs su padėtimi šalyje 
(t. y. tik su viena valstybe nare). Be to, Nyderlandų konkurencijos tarnyba jau yra priėmusi 
sprendimą dėl tokio pat skundo. Todėl, pagal paskirstymo taisykles Europos konkurencijos 
tinkle šį klausimą gali nagrinėti NMa (žr. visų pirma 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamento Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 
įgyvendinimo 13 straipsnį)1. 

Išvada

Kalbant apie EB konkurencijos teisę, Komisijai nėra poreikio imtis jokių veiksmų.“

                                               
1 OL L 1, 2003 1 4, p. 1.


