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Beslissing van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit
waarin een inbreuk op het verbod van misbruik van machtpositie door Electrabel
wordt vastgesteld
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft in zijn beslissing
van 18 juli 2014 vastgesteld dat Electrabel in de jaren 2007 tot en met het eerste trimester
van 2010 een inbreuk heeft gepleegd op het verbod van misbruik van machtpositie volgens
de artikelen 3 WBEM en 102 VWEU (voorheen artikel 82 (EG)) op de markt van de productie,
groothandel en handel in elektriciteit door op de Belpex DAM beurs voor het verkopen van
bepaalde volumes van de aangelegde reserve, een prijsschaal aan te nemen en toe te passen
met een overdreven marge van 60 euro/MWu.
Het College heeft bij toepassing van artikel IV.70, §1 WER en de richtsnoeren voor de
berekening van boetes van 19 december 2011 (die herzien worden) de onderneming een
boete opgelegd van 2 000 000 euro, gelet op een direct betrokken omzet geraamd op
minder dan 5 miljoen euros.
De tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische
Mededingingsautoriteit (www.mededinging.be).

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Prof. dr. Jacques Steenbergen
Voorzitter
Tel. +32 (2) 277 73 74
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be
Website: www.mededinging.be

De Belgische Mededingingsautoriteit (die wat betreft het beslissingsaspect bestaat uit het Mededingingscollege en de Voorzitter en wat
betreft het onderzoeksaspect uit het auditoraat onder de leiding van de Auditeur-generaal ) heeft als taak om een effectieve mededinging
op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Om dit te realiseren onderzoekt en sanctioneert ze de restrictieve
mededingingspraktijken (kartels, overeenkomsten of misbruiken van machtspositie). Verder onderzoekt zij ook het al dan niet aanvaarden
van concentraties die een merkbaar effect kunnen hebben op de markt. Hiertoe past zij de boeken IV en V toe van het Wetboek van
Economisch Recht die opgenomen zijn in de wetten van 3 april 2013 (B.S. van 26 april 2013) en verder ook de communautaire
mededingingsregels, nl. de artikels 101 en 102 VWEU (vroegere artikels 81 en 82 van het Europees Verdrag). De Belgische
Mededingingsautoriteit neemt eveneens deel aan het uitvoeren van de Europese Mededingingspolitiek. Zij werkt samen met de andere
mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van de European Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en
de International Competition Network (ICN).
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