A\IRUPA T OP LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA'NIN
81(1). IVIADDESiNE GORE

REKABETIoLqULEBir",in gnxiLDE Krsrrffi

mr,i owrutuwrz
ANrr,agffi

ir,igxiN KonnisvoN TEBLici
(deminimis*)
(200L/c368/07)
(EEAbaflantrh metin)
Qeuiren: Ar. Gdr. Ozlem I{ARAII/IAI{ CO$G[/N""
I

8t(1). maddesi, tiye devletya
da etki olarak ortak paam
aq
ve
etkileyen
ler arasrndaki ticareti
zedelenmesi sonucunu
ve
krsrtlanmasl
zarda rekabetin cinlenmesi,
dof"uracak anlaqmalan yasaklamaktadrr. Avrupa Toplulogo Adalet
Mahkemesi, bu hrikmtin anlaqmanrn topluluk igi ticaret veya rekabet rizerindeki etkisinin sezilebilir olmadr$ durumlarda tatbik edilemeyeceSnd agrkhk getirmiqtir.

1 . Avrupa Toplulu$u'nu KuranAntlaqmamn

2. iqbu Tebli$'de Komisyon pazar paylan eqiklerinin yardrmr ile neyin
AT Antlaqmasr'nln 81. maddesine gdre sezilebilir bir krsrtlama olmabu olumsuz tammr, iqbu Tebdrflm nicelemektedir. Sezilebilirli$n
ligde dtizenlenen eqikleri aqan teqebbtisler arasrndaki anlaqmalann
rekabeti sezilebilir qekilde krsrtladrsm ima etmemektedir.
Bu gibi anlaqmalar yrne de rekabet tizerinde gdz ardr edilebilir etkiye sahip olabilir ve bu nedenle madde 81(1) tarafrndan yasaklanmayabilirl.
*

iqbu Teblig, OJ C 372,9.I2.1997'de yayrnlanan Tali Onemi Haiz Anlagmalara iligkin TebIif'in yerini almaktadrr.
** Marmara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Ticaret HukukuAnabilim DahAragtrrma Gtirevlisi.
I Bakrmz, orneiin Adalet Mahkemesi'nin C-275/96and C-216l96Bagnasco(Carlos) v Banca Popolare di Novara and Casa di Risparmio di Genovae Imperia (1999) ECR I-135, points 34-35
ortak davalanndaki karan. Bu teblip aynca OJ C 3, 6.1.2001OJ C 3, 6.1.2001sayrh'AT AntIagmasr'nrn81. Maddesinin Yatay igbirlili Anlaqmalarrna Uygulanabilirlifline Iligkin IGlavuz'
adh l(omisyon lbblilihin iizellikle 17 ila 31. maddeler ve OJ C 291, 13.10.2000Sayrh'Dikey
Krsrtlamalara iliqkin Krlavuz'adh Komisyon lbblili'nin, dzellikle 5-20 maddelerde ifade edildi!'i gekilde 81(1) maddenin deferlendirilmesine iliqkin prensiplere halel getirmemektedir.
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3 . Anlaqmalar ayrlca tiye devletler arasrndaki ticareti sezilebilir trlgiide etkileyebilecek nitelikte olmamalan sebebiile m. 81(1) kapsamrna girmeyebilir. iqbu Teblifi bu konu ile ilgilenmemektedir. Neyin ticaret tizerinde iilgiilemeyecek etki yarattrirm nicelemez. Bununla
beraber, 96/280/EC No'lu Komisyon Tavsiyesi'nin2 Ekinde tammlanan krigrik ve orta tilgekli teqebbtisler arasrndaki anlaqmalann nadiren riye devletler arasrndaki ticareti etkileyecek nitelikte oldu$u kabul edilmektedir. Bu tavsiyede ktiqiik ve orta dlgekli teqebbrisler,
250'dendaha az,gahqanrolan ve aynca ya 40 Milyon Euro'yu aqmayan yrlhk cirosu veya toplamt 27 Milyon Euro'yu aqmayan yrlhk bilangosu bulunan teqebbiisler olarak tammlanmaktadrr.
4. Bu Tebli['kapsamrnda bulunan durumlarda Komisyon baqvuru iizerine ya da kendi inisiyatifi ile soruqturma baqlatmayacaktrr. Tegebbiislerin iyi niyetle bir anlaqmanrn bu Tebtig kapsamrnda kaldrfrm
varsaymalan durumunda, Komisyon para cezasrtatbik etmeyecektir. Kendileri igin baglayrcr olmasa da bu Teblig aynca tiye devletlerin mahkemelerine ve yetkili makamlanna 81. maddenin tatbiki konusunda rehberlik etmeyi amaglamaktadrr.
5. Bu Teblif, aJrrlca teqebbiis birliklerinin
lemlere de tatbik edilecektir.

kararlanna ve uyumlu ey-

6. Bu Teblip, Awupa Adalet Mahkemesi veya Awupa Topluluklarr ilk
Derece Mahkemeleri tarafrndan 81. madde ile ilgili yaprlacak yorumlara halel getirmeyecektir.

n
7. Komisyon, iiye devletler arasrndaki ticareti etkileyen teqebbiisler arasrndaki anlaqmalann, tiye devletler arasrndaki ticareti 81(1). Madde
anlamrnda iilqiilebilir qekilde etkilemedi!'i giiriiqiinii tagrmaktadrr:
(a)Anlaqmanrn ilgili pazarda fiilen veya potansiyel olarak birbirine
rakip olans teqebbtisler arasrnda akdedilmesi halinde (rakipler
OJ L 107, 30.4.1996, p. 4. Bu tavsiye yeniden gdzden gegirilecektir. Yrlhk ciro egi!{nin 40
Milyon Euro'dan 50 Milyon Euro'ya, bilango toplamr egi!{nin ise 27 Milyon Euro'dan 43
Milyon Euro'ya grkartrlmasr iingiiriilmektedir.
Neyin fiili veya potansiyel rakip olduiu konusunda OJ C 3, 6.1.2001,sayrh Yatay Igbirligi
Anlaqmalanna Uygulanabilirliline iligkin Krlavuz'adh Komisyon Tebli[i paragraf 9'a bakrmz. Bir $irket e!'er aynr ilg:i]i pazarda faal ise veya bir anlagmanrn mevcut olmamasr durumunda tiretimi ilgili tiriinlere ddntigttirebilecek ve ilgili fryatlarda kiigtik ve srirekli artrqa kargrlrk olarak bunlan kayda deper ilave maliyet veya risklere diigar olmaksrztn pazab
layabilecekse (Ani tedarik-yan ikame edebilirlik) fiili rakip olarak kabul edilir. Bir $irketin
herhangi bir anlagma olmamak kaydr ile ilgili fiyatlarda kiigtik ve devamh artrqlar karqrhgnda ilgili pazara girebilmek igin gerekli ilave yatrnmlan veya di!'er gerekli de!'iqtirme
masraflanm iistlenmesinin muhtemel olduiuna dair delillerin mevcut olmasr durumunda
bir girket potansiyel bir rakip olarak kabul edilir.
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arasrndaki anlaqmalar), eper anlaqmamn taraflanmn anlaqma
ile etkilenen ilgili pazardaki toplam pazar paylarr 7o 10'u aqmryorsa veya
(b)Anla$mamn anlaqma ile etkilenen herhangi bir ilgili pazarda fiiIen veya potansiyel olarak birbirine rakip olmayan teqebbtisler
arasrnda akdedilmesi durumunda (rakip olmayanlar arasrndaki
anlagmalar), eEer anlagmamn taraflanmn her birinin anlaqma ile
etkilenen ilgili pazardaki pazar payr Vo15'i aqmryorsa,
Anlaqmamn rakipler veya rakip olmayanlar arasrnda anlaqma olarak srmflandrnlmasrmn zor olduiu durumlarda vo L}'lu]K eqik tatbik
edilecektir.
g. ilgili bir pazarda rekabetin farkh distribiitiirler veya sailayrcrlar tarafrndan akdedilen mal veya hizmetlerin satrqrna iliqkin sdzleqmelerin kiimiilatif etkileri sonucunda krsrtlandr[r durumda, (pazarda
benzer etkilere sahip paralel anlagmalar afimn ktimtilatif krsrtlama
etkisi) ?. maddede yer alan pazar payr eqiii hem rakipler hem de rakip olmayanlar arasrndaki anlaqmalar bakrmrndan 7o 5'e diiqiiriilmektedir. Vo5'i aqmayan pazar payma sahip olan bireysel tedarikgiler ve distribiittirlerin, genellikle ktmiilatif krsrtlayrcr etkiye kayda
deler bir qekilde katkr yapmadrklarr kabul edili#. i\$li pazatn Vo
30'undan azlmn aym etkiye sahip paralel anlaqmalar a[r ile kapsanmasr durumunda kiimiilatif krsrtlayrcr etkinin mevcut olmasr muhtemel de[ildir.
9. Komisyon ayrrca madde ? ve 8'de belirlenen iki yrl iist iiste srrasryla
7o LO,VoL5 ve Vo5'lik pazar paylanmn eqiklerini yiizde 2'den daha
fazla agmadrst durumlarda anlaqmalann rekabeti krsrtlayrcr nitelikte olmadrpr giiriiqtndedir.
lO.Pazar payrm hesaplamak iqin ilgili pazan tespit etmek zorunludur.
Bu ilgili iirtin pazarr ve ilgili coirafi p^zan ihtiva eder. ilgill pazatr
tammlarken, Topluluk Rekabet Hukukunun amaglan bakrmrndan
ilgili pazann tammrna iliqkin teblipes yollama yaprlmahdrr' Pazat
paylan, satrq de!'erleri verileri veya uygun oldulu takdirde ahm deferi verilerine dayah olarak belirlenecektir. Eper defer verileri temin edilemiyorsa, hacim verileri de dahil olmak tizere difier gtivenilir pazar bilgilerine dayah tahminler kullamlabilir.
'Dikey Krsrtlamalara Iliqkin Krlavuz'adh KoBakmrz aynca OJ C 291, 13.10.2000 Sayrh
paragraflar.
Dikey krsrtlamalara iliqkin krlavuzve
189
73,I42,143
misyon Tbblifi iizellikle
da belirli krsrtlamalarla ilgili olarak yalnrzca biitiin pazara degil aynca belirli bir tedarikgi veya ahcrmn baflanmrq pazar payrna da atrf yaprlmakta, bu teblipde ttim pazar payr
eqikleri toplam pazar paylanna yollama yapmaktadrr.
p. 5.
OJ C 372,9.12.1997,
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11.7, 8 ve 9. maddeler aqa$daki hard core krsrtlamalan ihtiva eden anlaqmalara tatbik edilmez.
(1) 7. maddede tammlandrlr gekilde rakipler arasrndaki anlagmalarla ilgili olarak, do[rudan veya dolayh bir qekilde taraflann
kontroliindeki diper etkenlerden izole edilmis veya onlarla birrikte amac olarak6:
(a) Urtinleri iigtincii qahrslara satarken satrq fiyatlannrn belirlenmesi;
ft) Arz veya satrglann srnrrlanmasr;
(c) Pazarlarrn veya mriqterilerin tahsisi,
(2) 7. maddede tanrmlandrs qekilde rakip olmayanlar arasrndaki
anlaqmalarla ilgili olarak doirudan veya dolayh olarak taraflann kontrolti altrndaki diger etkenlerden izole edilmig veya onlarla birlikte amag olarak,
(a) Taraflardan herhangi birinin baskrsrveya teqvikleri sonucunda sabit fiyata dcinriqmemekkaydr ile tedarikginin azaloil'satrq fiyatr empoze etmesi veya satrq fiyatrnr tavsiye etmesi imkanrna halel gelmeksizin ahcrmn kendi satrq fiyatrnr belirleme imkanlnrn krsrtlanmasr,
(b) Aqaf.rdayer alan ve hard core olmayan krsrtlamalar haricinde
ahcrmn scizleqme
konusu mallan veya hizmetleri sataca& bdtgenin veya miiqterilerin krsrtlanmasr:
IGsrtlamanrn ahcrnln mriqterilerinin satrqlannr yasaklamadtst tedarikqi tarafrndan muhafaza edilen veya baqka bir
ahcrya tahsis edilen mtinhasrr bir bcilgeyeveya mtinhasrr
bir mtiqteri grubuna aktif satrqlann yasaklanmasr,
ficaretin toptancr seviyesinde faaliyet gdsteren bir ahcrnrn
nihai ttketicilere satrqrmn yasaklanmast,
Segici dagrtrm sistemi tiyelerinin yetkilendirilmemig distribtitcirlere satrqrnrn yasaklanmasr ve
Ahcrnrn britiinleqtirilmek amacr ile sa['lanmrq olan pargalan tedarikgi tarafrndan riretilen iirtinlerle aynr tipteki rirrinleri tiretmek igin kullanacak olan miiqterilere satmasr serbestisinin krsrtlanmasl,
2658/2000 sayrh Komisyon Ttiztiiti'ntin 5. maddesinin 2. paragrafrnda ve (EC) No
2659/2000 sayrh Komisyon TtiztiSti'niin 5. maddesinin 2. paragrafrnda tamrnlandrfr gekilde ortak dafltrm olsun ya da olmasrn, ortak iiretim durumlan halleri sakh kalmak kavdr
ile OJ L 304, 5.12.2000,srrasrylapp. 3 ve 7.
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(c) Bir sistem tiyesinin yetkilendirilmemiq ticaret merkezi drqrnda faaliyet g6stermesinin yasaklanmasr imkam sakh kalmak
kaydr ile ticaretin perakende seviyesinde faaliyet gtisteren bir
segici dafrbm sistemi iiyesinin nihai tiiketicilere aktif veya
pasif satrgrmn krsrtlanmasr,
(d) Ticaretin farkh seviyelerinde faaliyet gtisteren distribtitcirler
de dahil olmak iizere, segici da[rtrm sistemindeki distribtitiirler arasrnda gapraz tedariklerin krsrtlanmasr
(e) Pargalann bir tedarikgisi ile bu pargalan birleqtiren ahcr arasrnda kararlaqtrnlan ve tedarikginin bu pargalan nihai tiiketicilere veya ahcr tarafrndan iiriin veya hizmetlerin tamiri konusunda yetkilendirilmeyen tamircilere veya diper servis saflayrcrlarrna yedek parga olarak satmasrm engelleyen losrtlama.
(3) Rakiplerin anlagmanur amacr bakrmrndan iiretim veya da$trm
zincirinin farkh seviyelerinde faaliyet giisterdiii 7. maddede tammlandrS qekilde rakipler arasrndaki anlaqmalarla ilgili olarak,
(1) ve (2). paragraflarda srralanan hardcore liasrtlamalardan herhangi biri.
'teqebbtis', 'anlaqmamn taraft',
12. (1) iqbu Tebti!''in amacr balcmrndan
'daStrcr', 'tedarikqi've 'ahcr' terimleri onlann ba!'lantrh teqebbiislerini de ihtiva edecektir.
(2)'BaElantrh teqebbtisley'
(a) Anlaqmann

bir tarafr olan teqebbtiste doirudan

veya dolayh

olarak
oy haklanmn

yansrndan fazlaslna sahip olan veya

denetim kurulu, yrinetim kurulu veya teqebbi.isii hukuken
temsil eden organlann yansrndan fazlasmr tayin etme hakkrna sahip olan veya
teqebbristin iqlerini ycinetme hakkrna sahip olan teqebbtisler.
(b) Anlaqmamn bir tarafr iizerinde doffrudan veya dolayh olarak
(a)'da srralanan hak veya yetkilere sahip olan teqebbiisler,
(c) (b)'de belirtilen teqebbtislerde doirudan veya dolayh olarak
(a)'da srralanan hak ve yetkilere sahip olan teqebbrisler,
(d) Anlaqmamn bir tarafrnrn (a), (b) veya (c)'de bahsedilen teqebbtislerden biri veya daha fazlasr ile birlikte veya bu teqebbtislerden iki veya daha fazlasrnrn ortaklaqa olarak (a)'da srralanan hak ve yetkilere sahip oldu$u teqebbrisler
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(e) (a)'da srralanan hak veya yetkilerin ortaklaqa olarak,
- anlaqmamn taraflarr veya onlann (a) ila (d)'de bahsedilen
ba['Iantrh ortakhklarr tarafrndan veya
- anlaqmamn taraflanndan biri veya daha fazlasr ya da onlarrn (a) ila (d)'de bahsedilen baSlantrh teqebbtslerinin bir
veya daha fazlasr tarafrndan elinde bulundurulan teqebbiisIer.
(3) 2(e) paragrafrmn arnacl bakrmrndan bu ortaklaqa kontrol edilen
teqebbtislerin elinde bulunan pazar payr 2(a)'da srralanan hak ve
yetkilere sahip olan her bir teqebbiis igin eqit olarak bdliinecektir.

