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Beslissing van 5 april 2000 nr. 2000-C/C-06
Inzake: CONC - C/C - 00/0007

N.S.C., S.C.P.A., Manufert, Manuport/ Northern Shipping Services, Manuport Handling

Gezien het gemotiveerd verslag van de verslaggever in toepassing van artikel 32, § 2, van de wet op de
bescherming van de economische mededinging (verder: WBEM), gecoördineerd op 1 juli 1999;

Gezien het onderzoeksverslag van de Afdeling Prijzen en Mededinging (hierna: de Dienst) overeenkomstig de
artikelen 14 en 23 van de WBEM;

Gezien de stukken van het dossier;

Gehoord de partijen op de zitting van 5 april 2000 om 14 uur;

Overwegende dat de verslaggever en de Dienst besluiten dat een analyse van de cijfergegevens van de notificatie
aantoont dat de partijen bij de concentratie op de verschillende productenmarkten over gezamenlijke
marktaandelen beschikken die zich beduidend onder de

25 % situeren en dat deze schatting van de marktaandelen door de gegevens uit het dossier wordt bevestigd;

Overwegende dat de overeenkomst bestaat in een ruil van aandelen, waardoor beide moedergroepen elk 50 %
van de aandelen zullen verwerven in de joint venture tussen Northern Shipping Services en Manuport Handling;

Dat de partijen in een brief (document 3 van het dossier) bevestigen dat het resultaat van deze overeenkomst een
“full function” onderneming zal zijn;

Overwegende dat voor zover de joint venture die een concentratief karakter heeft, het concurrentiegedrag van de
‘moedergroepen’ kan beïnvloeden in de zin van artikel 10, § 5, WBEM, de marktaandelen te gering lijken om de
mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar te verhinderen, te
beperken of te vervalsen zoals bedoeld in artikel 2, § 1, WBEM;

OM DEZE REDENEN
De Raad voor de Mededinging

Gelet op de art. 2 e.v. van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, van toepassing
overeenkomstig art.54bis WBEM ;

Stelt vast dat de betrokken concentratie aanmeldingsplichtig is en conform art.33 §1.1 van de WBEM binnen het
toepassingsgebied van de WBEM valt ;

Verklaart de concentratie toelaatbaar conform art.33 §2.1.a WBEM .

Aldus uitgesproken bij beslissing van 5 april 2000 door de Kamer van de Raad voor de Mededinging,
samengesteld uit de heer Olivier Gutt, kamervoorzitter ; Mevr. Béatrice Ponet, Mr. Wouter Devroe, Mr. Willem
Rycken, leden.


