
EG-VERDRAG - REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING 

Eerste afdeling. Regels voor de ondernemingen 

Artikel 81 

1. Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, 
alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel 
tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging 
binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst […]. 

2. De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig. 

3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter buiten toepassing worden verklaard […]. 

Artikel 82 

Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden, voorzover de handel tussen lidstaten daardoor 
ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie 
op de gemeenschappelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan. […] 

Artikel 86 

1. De lidstaten nemen of handhaven met betrekking tot de openbare bedrijven en de ondernemingen waaraan zij 
bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, geen enkele maatregel welke in strijd is met de regels van dit Verdrag 
[…]. 

2. De ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang of die het karakter 
dragen van een fiscaal monopolie, vallen onder de regels van dit Verdrag, met name onder de mededingingsregels, 
voorzover de toepassing daarvan de vervulling, in feite of in rechte, van de hun toevertrouwde bijzondere taak niet 
verhindert. […] 

3. De Commissie waakt voor de toepassing van dit artikel en richt, voorzover nodig, passende richtlijnen of 
beschikkingen tot de lidstaten. 

Tweede afdeling. Steunmaatregelen van de staten 

Artikel 87 

1. Behoudens de afwijkingen waarin dit Verdrag voorziet, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm 
ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, 
voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

2. Met de gemeenschappelijke markt zijn verenigbaar: […] 

3. Als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd: […] 

Artikel 88 

1. De Commissie onderwerpt tezamen met de lidstaten de in die staten bestaande steunregelingen aan een 
voortdurend onderzoek. Zij stelt de dienstige maatregelen voor, welke de geleidelijke ontwikkeling of de werking 
van de gemeenschappelijke markt vereist. 

3. De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte 
gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. […] De betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen 
niet tot uitvoering brengen voordat die procedure tot een eindbeslissing heeft geleid. 

"CONCENTRATIEVERORDENING" (EEG) Nr. 4064/89 VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1989 

Artikel 1. Toepassingsgebied 
1. Deze verordening is van toepassing op alle concentraties [met] een communautaire dimensie […]. 

Artikel 2. Beoordeling van concentraties 
2. Concentraties die geen machtspositie in het leven roepen of versterken die tot gevolg heeft dat een 
daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze 
wordt belemmerd, moeten verenigbaar verklaard worden met de gemeenschappelijke markt. 

Artikel 4. Voorafgaande aanmelding van concentraties […] 


