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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een onderzoek tegen “Fédération Equestre
internationale” (FEI) stopgezet gelet op verbintenissen aangeboden door FEI
In 2015 ontving de auditeur-generaal verschillende klachten tegen de Fédération Equestre Internationale. Deze klachten
hadden betrekking op: (i) sommige bepalingen van de Algemene Regels van de FEI die voorzien dat de deelname van
atleten, paarden of officials aan evenementen die niet door de FEI zijn goedgekeurd, kan worden bestraft met zes
maanden welke hernieuwbaar is; (ii) over het feit dat het goedkeuringsproces van de FEI niet transparant was en (iii)
het opleggen van sancties aan atleten, paarden en officials die deelnemen aan wedstrijden die niet door de FEI waren
goedgekeurd en die tot doel hadden concurrenten op de markt voor de organisatie en commerciële exploitatie van 5*wedstrijden uit te schakelen. Eén klacht had ook betrekking op een bepaling van de Algemene Regels van de FEI waarin
wordt vastgelegd dat de organisatie van 5*-wedstrijden moet worden aangemeld in de FEI-kalender twee jaar vóór de
datum van de eerste editie van de wedstrijd. Deze klachten werden intussen ingetrokken, maar het Auditoraat besloot
het onderzoek van deze zaken ambtshalve voort te zetten.
In haar preliminaire analyse heeft het Auditoraat geoordeeld dat: (i) de ondoorzichtigheid van de goedkeuringsregels
voor nieuwe reeksen; (ii) de sancties voor deelname aan evenementen die niet door de FEI zijn goedgekeurd en (iii) de
mogelijkheid voor concurrenten om bezwaren te formuleren tegen potentiële nieuwkomers op de markt door gebruik
te maken van de regels in geval van conflicten met data, inbreuken op het mededingingsrecht kunnen vormen.
Na kennis te hebben genomen van de preliminaire analyse van het Auditoraat, besloot de FEI om verbintenissen aan te
bieden om op die manier een eind te maken aan het onderzoek. Voor wat de procedure voor de goedkeuring van nieuwe
reeksen betreft, leiden de verbintenissen tot het onmiddellijk invoeren van een transparante procedure. Wat betreft
de regels voor deelname aan evenementen die niet erkend zijn door de FEI en de regels met betrekking tot "data
clashes", zijn op 20 november 2018 procedurele en inhoudelijke wijzigingen door de « Board » van de FEI aangenomen,
welke er zich toe verbindt deze te verdedigen tijdens de volgende algemene vergadering van de FEI. Deze verbintenissen
zijn van aard dat ze tegemoet komen aan de mededingingsbezwaren van het Auditoraat.
Gelet op de verbintenissen heeft het Auditoraat beslist om het onderzoek stop te zetten. Het Auditoraat neemt bijgevolg
geen standpunt in met betrekking tot de vraag of de FEI al dan niet de mededingingsregels heeft geschonden.
De Beslissing zal binnenkort worden geconsulteerd op de website van de Belgische mededingingsautoriteit.

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Véronique Thirion
Auditeur-generaal
Tel: +32 (2) 277 93 53
E-mail: veronique.thirion@bma-abc.be
Website: www.mededinging.be

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt tot het
definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA mededingingsbeperkende
praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De
BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten en de Europese Commissie binnen het
Europees Mededingingsnetwerk (ECN).
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