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Ref.: Petiția nr. 0474/2009, adresată de Wilco Wellemse, de cetățenie olandeză, în 
numele MakelaarsPunt Nederland, privind presupusul monopol al Asociației 
olandeze a brokerilor imobiliari (NVM)

1. Rezumatul petiției

MakelaarsPunt Nederland, reprezentată de petiționar, o companie francizoare în domeniul 
imobiliar care dorește să își extindă activitățile, susține că este împiedicată de Asociația 
olandeză a brokerilor imobiliari (NVM). Conform petiționarului, NVM stipulează că, în 
calitate de companie francizoare, organizația sa poate recruta doar membri ai NVM sau ai 
organismelor afiliate, precum VBO sau LMV, restricționând astfel activitatea sa. El susține că 
NVM își construiește astfel o poziție de monopol, menționând că aceasta a creat, din motive 
pur comerciale, o platformă în care sunt admiși membrii tuturor organizațiilor. El dorește să 
știe dacă aceste practici sunt admisibile și ce poate și ce nu poate face organizația sa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Întrebarea petiționarului se referă la concurența din sectorul brokerilor imobiliari din Țările de 
Jos. De aceea, Comisia a înaintat petiția către Nederlandse Mededingingsautoriteit 
(Autoritatea olandeză în materie de concurență) pentru comentarii. NMa a răspuns �i a afirmat 
că a analizat în trecut o plângere identică împotriva NVM. La 22 ianuarie 2002, în cauza 1876 
RE/MAX împotriva NVM, autoritatea a concluzionat că cerința de afiliere pe care NVM o 
impune asupra co-operatorilor nu încalcă normele interne în domeniul concurenței. Principala 
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considerație pentru această concluzie a fost că obligația de afiliere păstrează valoarea 
comercială a investițiilor pe termen lung realizate de NVM, pentru a dobândi și transmite 
know-how-ul și cultura serviciilor în rândul membrilor săi.

Cu toate că decizia NMa a fost luată pe baza legislației naționale, și nu a legislației europene 
în domeniul concurenței, trebuie notat faptul că, în ambele legislații, conceptul de 
„restricționare a concurenței” este similar. Începând cu 1 mai 2004, normele comunitare 
privind concurența sunt aplicate pe deplin de autoritățile naționale în domeniul concurenței și 
de instanțele naționale. Ca urmare, Comisia își concentrează eforturile asupra examinării 
restricțiilor concurenței care au implicații în mai multe state membre. Problema petiționarului 
se referă la o situație națională (adică implică doar un singur stat membru). În plus, autoritatea 
olandeză în materie de concurență a adoptat deja o poziție în legătură cu o plângere identică. 
Prin urmare, conform normelor de alocare în cadrul Rețelei europene în domeniul 
concurenței, NMa este îndreptățită să soluționeze problema (a se vedea, în special, articolul 
13 din Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în 
aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat)1.
Concluzie

În ceea ce privește legislația comunitară în domeniul concurenței, nu este necesară luarea de 
măsuri de către Comisie.

                                               
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1.


