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Temats: Lūgumraksts Nr. 0474/2009, ko MakelaarsPunt Nederland vārdā iesniedza 
Nīderlandes valstspiederīgais Wilco Wellemse, par Nīderlandes nekustamā 
īpašuma mākleru asociācijas (NVM) iespējamo monopola stāvokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēju pārstāvētais uzņēmums MakelaarsPunt Nederland ir nekustamā 
īpašuma franšīzes uzņēmums, kas cenšas paplašināt savu darbību, lūgumraksta iesniedzēji 
uzskata, ka uzņēmumam traucē Nīderlandes nekustamā īpašuma mākleru asociācija (NVM). 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju, NVM izvirza noteikumu, ka viņa uzņēmumam, kā 
franšīzes uzņēmumam, ir jāpieņem darbā vienīgi NVM vai ar to saistīto struktūru — VBO vai 
LMV locekļi, tādējādi ierobežojot lūgumraksta iesniedzēja uzņēmuma darbības iespējas. Viņš 
uzskata, ka NVM šādā veidā pakāpeniski sev nodrošina monopola stāvokli, norādot, ka tīri 
komerciālu iemeslu dēļ, šī organizācija ir izveidojusi platformu, kurā tiek uzņemti visu 
organizāciju locekļi. Viņš vēlas zināt, vai šāda rīcība ir pieļaujama un ko viņa uzņēmums 
drīkst vai nedrīkst darīt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja jautājums ir saistīts ar konkurenci nekustamā īpašuma mākleru 
nozarē Nīderlandē. Tādēļ Komisija ir nosūtījusi lūgumrakstu Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (Nīderlandes konkurences iestādei) komentāru sniegšanai. NMa
atbildēja, ka tā iepriekš ir saskārusies ar identisku sūdzību attiecībā uz NVM. 2002. gada 
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22. janvārī Lietā Nr. 1876 RE/MAX pret NVM tā nolēma, ka NVM noteiktās dalības prasības 
attiecībā uz savu dalībnieku kooperatoriem nepārkāpj nacionālos konkurences likumus. 
Galvenais apsvērums šim lēmumam bija tāds, ka dalības saistības saglabā NVM ilgtermiņa 
investīciju komerciālo vērtību, lai veicinātu un izplatītu pieredzi un pakalpojumu kultūru tās 
dalībnieku vidū.

Kaut gan NMa lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz valsts un nevis uz Eiropas konkurences 
likumu, jāņem vērā, ka „konkurences ierobežojuma” jēdziens ir līdzīgs abos likumos. No 
2004. gada 1. maija EK konkurences noteikumus pilnībā piemēro arī valsts konkurences 
iestādes un valsts tiesas. Tādējādi Komisija lielāku uzmanību pievērš konkurences 
ierobežojumu, kuriem ir ietekme vairākās dalībvalstīs, aplūkošanai. Lūgumraksta iesniedzēja 
jautājums attiecas uz situāciju valstiskā līmenī (t. i., attiecas tikai uz vienu dalībvalsti). Turklāt 
Nīderlandes konkurences iestāde jau ir pieņēmusi lēmumu par līdzīgu sūdzību. Tādēļ saskaņā 
ar sadales noteikumiem Eiropas konkurences iestāžu tīklā NMa ir kompetenta, lai izskatītu 
šādu jautājumu (skatīt, jo īpaši Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003 
par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā)1.
Secinājumi

Saistībā ar EK konkurences tiesībām Komisijas rīcība nav nepieciešama.”

                                               
1 OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


