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Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (“BMA”) heeft op 27 juli 2015
de Fédération Equestre Internationale (FEI) bij wijze van voorlopige maatregel opgelegd om de
Clause d’exclusivité in artikel 113(4)-(6) van haar Réglementations Générales gedeeltelijk te
schorsen ten aanzien van de Global Champions League
Deze maatregel werd genomen in het kader van een onderzoek van het Auditoraat van de BMA
betreffende de verenigbaarheid met het mededingingsrecht van een door de FEI in 2012 ingevoerde
bepaling die atleten en paarden uitsluit van deelname aan wedstrijden die door de FEI werden
goedgekeurd indien zij in de zes voorafgaande maanden hebben deelgenomen aan een niet door de FEI
goedgekeurde wedstrijd. Met deze maatregel wil het College, in afwachting van een beslissing ten gronde,
met name vermijden dat de Global Champions League niet georganiseerd kan worden in 2016 met het
risico dat heel het project moet worden opgegeven.
De beslissing steunt op een prima facie analyse en loopt niet vooruit op de beslissing ten gronde of er al
dan niet een inbreuk is op de artikelen IV.1 of IV.2 WER en 101 of 102 VWEU.
U vindt de tekst van de maatregelen in bijlage bij dit persbericht.

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Prof. em. 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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Bijlage bij persbericht nr. 12/2015 van 28 juli 2015: maatregelen
1.

Ordonne à la FEI de suspendre les articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de la FEI (version
2015) en ce qui concerne la participation d’athlètes et de chevaux à la Global Champions League
jusqu’à la première des décisions suivantes : (1) la décision de l’ABC qui clôture la procédure dans
cette affaire par une décision de classement, une transaction ou une décision du Collège ; (2) une
décision du Collège qui met fin en tout ou en partie à la suspension par application de la procédure de
révision discutée ci-après;

2.

Interdit à la FEI de suspendre ou sanctionner pendant la période de la mesure ordonnée sous (2),
directement ou indirectement, par le biais de ses membres (fédérations nationales), de quelque
manière que ce soit, les athlètes ou chevaux du fait de la participation à un concours organisé dans le
cadre de la Global Champions League;

3.

Ordonne à la FEI de communiquer avant le 31 août 2015 la suspension des articles 113(4)-(6) des
Réglementations Générales de la FEI (version 2015) ordonnée sous (2), par écrit et par l’intermédiaire
d’une publication dans la section News de son site Internet www.fei.org, à ses membres (les
fédérations nationales), athlètes, officiels et organisateurs, directement ou par l’intermédiaire de
leurs fédérations représentatives, afin d’indiquer sans ambiguïté qu’aucun athlète ou cheval ne peut
être suspendu ou sanctionné du fait de la participation à un concours organisé dans le cadre de la
Global Champions League.
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