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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0474/2009, którą złożył Wilco Wellemse (Holandia) w imieniu 
MakelaarsPunt Nederland, w sprawie rzekomego monopolu holenderskiego 
stowarzyszenia pośredników w handlu nieruchomościami (NVM)

1. Streszczenie petycji

Reprezentowana przez składających petycję firma MakelaarsPunt Nederland to 
przedsiębiorstwo franchisingowe w dziedzinie nieruchomości pragnące rozszerzyć obszar 
prowadzenia działalności. Napotyka ona rzekomo na przeszkody stawiane przez holenderskie 
stowarzyszenie pośredników w handlu nieruchomościami (NVM). Zdaniem autora petycji 
NVM zastrzega, że jego przedsiębiorstwo – jako firma franchisingowa – może rekrutować 
pracowników jedynie wśród członków NVM lub organów stowarzyszonych, takich jak VBO 
lub LMV, co ogranicza jej działalność. Argumentuje on, że w ten sposób NVM wyrabia sobie 
pozycję monopolistyczną i wskazuje, że z powodów czysto komercyjnych organizacja ta 
stworzyła platformę, do której przyjmowani są członkowie wszystkich organizacji. 
Składający petycję pragnie dowiedzieć się, czy praktyki tej organizacji są dozwolone oraz 
jakie pole działania posiada jego firma.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Pytanie składającego petycję dotyczy konkurencji w sektorze pośredników w handlu 
nieruchomościami w Holandii. W związku z tym Komisja przedstawiła petycję Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa, holenderskiemu urzędowi ds. konkurencji) z prośbą o uwagi. 
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W odpowiedzi urząd poinformował, że wcześniej rozpatrywał już identyczną skargę przeciw 
NVM. Dnia 22 stycznia 2002 r. NMa zdecydował w sprawie 1876 RE/MAX przeciwko
NVM, że wymóg członkostwa, który NVM nakłada na współpracowników, nie narusza 
krajowych przepisów dotyczących konkurencji. Głównym powodem podjęcia tej decyzji było 
to, że obowiązek członkostwa chroni wartość handlową długoterminowych inwestycji 
dokonywanych przez NVM w celu zdobywania i przekazywania swoim członkom know-how
i kultury obsługi.

Chociaż decyzja NMa została podjęta w oparciu o krajowe, a nie europejskie prawo 
konkurencji, należy zauważyć, że pojęcie „ograniczenia konkurencji” w obu systemach 
prawnych jest podobne. Od dnia 1 maja 2004 r. wspólnotowe przepisy dotyczące konkurencji 
są także w całości stosowane przez krajowe organy ds. konkurencji i krajowe sądy. 
W związku z tym Komisja koncentruje swoje działania na badaniu ograniczeń konkurencji 
istniejących w kilku państwach członkowskich. Pytanie składającego petycję jest związane 
z sytuacją krajową (tzn. dotyczy tylko jednego państwa członkowskiego). Ponadto 
holenderski organ ds. konkurencji już zajął stanowisko w odniesieniu do identycznej skargi. 
W związku z tym, zgodnie z zasadami dotyczącymi przydzielania spraw w ramach 
Europejskiej Sieci Konkurencji, NMa jest organem właściwym dla rozpatrywania tej sprawy 
(patrz w szczególności art. 13 rozporządzenia Rady nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 traktatu)1.
Wniosek

Jeśli chodzi o wspólnotowe prawo konkurencji, podejmowanie działań przez Komisję nie jest 
konieczne.

                                               
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.


