
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU :
een beslismodel

Loozen, E.M.H.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Loozen, E. M. H. (2010). Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel
101(1) VWEU : een beslismodel. [, Universiteit van Amsterdam]. Boom Juridische uitgevers.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-begrip-mededingingsbeperking-zoals-neergelegd-in-artikel-1011-vweu--een-beslismodel(af0ac057-d2c2-4000-ace6-465d753e51de).html


315

Regelgeving

Verordeningen van de Raad

Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de 
artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PB 2003, L1/1.

Verordening (EG) nr. 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, 
PB 2004, L24/1.

Verordeningen van de Europese Commissie

Verordening (EG) nr. 2790/1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag 
op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, PB 1999, 
L336/21.

Verordening (EG) nr. 2658/2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag 
op groepen specialisatieovereenkomsten, PB 2000, L304/3.

Verordening (EG) nr. 2659/2000 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag 
op groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, PB 2000, L304/7.

Verordening (EG) nr. 1400/2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag 
op overeenkomsten in de motorvoertuigensector, PB 2002, L203/30.

Verordening (EG) nr. 772/2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag 
op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht, PB 2004, L123/11.

Bekendmakingen van de Europese Commissie

Bekendmaking betreffende de beoordeling van gemeenschappelijke ondernemingen met het 
karakter van een samenwerkingsverband op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag, PB 
1993, C43/2.

Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, PB 2000, C291/1.

Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van het EG-Verdrag op horizontale 
samenwerkingsovereenkomsten, PB 2001, C3/2.

Bekendmaking inzake overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar 
beperken in de zin van artikel 81, lid 1, van het Verdrag, PB 2001, C368/13.

Richtsnoeren betreffende het begrip “beïnvloeding van de handel” in de artikelen 81 en 82 van 
het Verdrag, PB 2004, C101/81.

Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81(3) EG, PB 2004, C101/97.

Bekendmaking betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk 
zijn voor de totstandbrenging van concentraties, PB 2005, C56/24.

Edith book.indb   315Edith book.indb   315 3-2-2010   12:33:593-2-2010   12:33:59



HET BEGRIP MEDEDINGINGSBEPERKING: EEN BESLISMODEL 

316

Rapporten van de Europese Commissie

Report on Competition in Professional Services, 9 february 2004, COM(2004)83  nal.

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité van de Regio’s “Professionele dienstverlening – Ruimte voor verdere 
hervormingen”, 5 september 2005, COM(2005)405 de nitief.

White Paper on Sport, 11 july 2007, COM(2007)391  nal.

Consultatie-documenten met betrekking tot de herziening van de groepsvrijstelling voor 
verticale overeenkomsten, 29 juli 2009, te vinden op de website van de Commissie.

Twaalfde Verslag over het mededingingsbeleid 1982, Luxemburg: Bureau voor of ciële 
publicaties der Europese Gemeenschappen.

Drieëntwintigste Verslag over het mededingingsbeleid 1993, Luxemburg: Bureau voor of ciële 
publicaties der Europese Gemeenschappen. 

Nederlandse regelgeving

Wet van 9 november 2004, houdende regels omtrent de vaste boekenprijs, Stb. 2004, 600.

Bekendmakingen NMa

Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen, Stcrt. 2008, nr. 77, p. 14.

Visiedocument SEPA “Eén betaalmarkt, meer concurrentie?”, 29 mei 2008.

Rapporten

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2000): “Het borgen van publiek belang”, 
rapport aan de regering, nr. 56, Den Haag: SDU.

Bekendmakingen OFT

Guidelines “Article 81 and the Chapter 1 prohibition”, april 2004, OFT 401a.

Edith book.indb   316Edith book.indb   316 3-2-2010   12:34:003-2-2010   12:34:00




