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Inleiding

Het hier besproken arrest is van belang omdat het
Gerecht voor het eerst de SIEC-test (SIEC staat voor
significant impediment to effective competition) uit de Con-
centratieverordening van 2004 heeft getoetst. Daarnaast
is dit de eerste rechterlijke uitspraak over de strikte aan-
pak die de Commissie heeft gekozen voor vier-naar-drie
fusies in de mobieletelecommunicatiesector.
Op 28 mei 2020 wees het Gerecht van de Europese Unie
het arrest in de zaak CK Telecoms UK/Commissie. Het
Gerecht vernietigde een concentratiebesluit van de
Europese Commissie, waarin zij de voorgenomen over-
name van Telefónica UK, in het Verenigd Koninkrijk
actief onder de naam O2 UK, door Hutchison 3G UK
blokkeerde.1 De Three/O2-overname was een concen-
tratie waarbij het aantal marktspelers zou worden terug-
gebracht van vier naar drie. Deze overname zou van de
gefuseerde entiteit een leidende (maar niet dominante)
speler op de Britse markt voor mobiele telefonie hebben
gemaakt.

* Mr. P.P.J. van Ginneken is advocaat bij Brinkhof N.V. Mr. G.D.G.M.G.
Béquet is advocaat bij Brinkhof N.V.

1. Gerecht 28 mei 2020, zaak T-399/16, ECLI:EU:T:2020:217 (CK Tele-
coms UK/Commissie), r.o. 15. Zie Besluit Europese Commissie 11 mei
2016, zaak COMP/M.7612 (Hutchison 3G UK/Telefónica UK).

Feiten

Op 11 september 2015 diende Hutchison 3G UK (hier-
na: ‘Three’) een verzoek in bij de Europese Commissie
om Telefónica UK (hierna: ‘O2’) over te nemen. Ten
tijde van dit verzoek waren er op de betreffende markt
voor mobieletelecommunicatiediensten in het Verenigd
Koninkrijk (‘VK’) vier mobiele netwerkexploitanten
actief: Everything Everywhere (in 2016 overgenomen
door British Telecom (‘BT’)), O2, Vodafone en Three.
BT had een marktaandeel van 30-40 procent, O2 20-30
procent en Vodafone en Three allebei 10-20 procent.2
Door de overname zou de combinatie Three/O2 met
een marktaandeel van 30-40 procent de belangrijkste
speler zijn geworden op de Britse markt, vóór Vodafone
en BT.3
Een bijzonder kenmerk van de mobiele markt in het VK
was dat BT en Three enerzijds en Vodafone en O2
anderzijds hun netwerken hebben gedeeld door middel
van zogenoemde network sharing agreements. Dit heeft
deze partijen in staat gesteld de kosten van de gezamen-
lijke uitrol van hun netwerken te delen en tegelijkertijd
te blijven concurreren op het gebied van de
detailhandel.4 Naast deze mobiele netwerkexploitanten
omvatte de retailmarkt ook verschillende virtuele
mobielenetwerkexploitanten, zoals Tesco, Virgin en
TalkTalk, die geen eigenaar zijn van de netwerken die

2. De exacte marktaandelen van de marktspelers zijn als vertrouwelijk aan-
gemerkt door de Commissie en het Gerecht.

3. CK Telecoms, r.o. 2.
4. CK Telecoms, r.o. 4.
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zij gebruiken om mobiele diensten aan te bieden aan
consumenten in het VK en die daarom overeenkomsten
hadden gesloten met een van de mobielenetwerkexploi-
tanten om toegang te krijgen tot zijn netwerk tegen
wholesale-tarieven.5
Op 11 mei 2016 blokkeerde de Commissie de overna-
me.6 Het verbod van de Commissie was niet gebaseerd
op het feit dat door de fusie een machtspositie zou
ontstaan of worden versterkt, maar op het feit dat de
fusie tot zogenoemde niet-gecoördineerde effecten zou
leiden.7 Met andere woorden: ondanks het ontbreken
van een machtspositie zou de gefuseerde entiteit de con-
currentievoorwaarden op de markt toch kunnen beïn-
vloeden op een wijze die vergelijkbaar is met die waarop
een machtpositie dat doet. Deze mogelijkheid speelt met
name in oligopolistische markten zoals de telecomsector,
dat wil zeggen markten met een beperkt aantal aanbie-
ders. De toets die door de Europese Commissie hiervoor
werd (en wordt) toegepast, is of er sprake is van een ‘sig-
nificante belemmering van een daadwerkelijke
mededinging’ (oftewel SIEC-test).
De Commissie baseerde haar verbod op drie theories of
harm. De eerste theory of harm was dat de overname tot
gevolg zou hebben dat een belangrijke concurrent op de
markt voor mobiele telefonie in het VK zou verdwijnen
en de gefuseerde entiteit nog alleen concurrentie zou
ondervinden van twee mobielenetwerkexploitanten,
namelijk BT en Vodafone. Hierdoor zou de fusie waar-
schijnlijk hebben geleid tot hogere prijzen voor mobiele-
telefoniediensten en een beperking van de keuze voor de
consumenten.8 De tweede theory of harm hield in dat,
doordat de gefuseerde entiteit partij zou zijn bij beide
network sharing agreeements, BT en Vodafone in hun
gedeelde netwerken geen volledig toegewijde partner
meer zouden hebben. Dit zou leiden tot hogere kosten
en/of een lagere kwaliteit voor BT en Vodafone, met als
gevolg dat zij minder goed in staat en minder geneigd
zouden zijn om na de fusie te concurreren.9 De derde
theory of harm hield in dat de overname het aantal
mobielenetwerkexploitanten dat bereid is andere mobie-
lenetwerkexploitanten op hun netwerken toe te laten,
zou verminderen omdat de gefuseerde entiteit partij zou
zijn bij de twee bestaande network sharing agreements.
Hierdoor zou er een vermindering zijn van het aantal
mobielenetwerk-hosts en zou dit de virtuele exploitanten
in een minder comfortabele onderhandelingspositie heb-
ben gebracht om gunstige voorwaarden voor wholesale-
toegang te verkrijgen.10

Three heeft tegen het besluit van de Commissie om de
concentratie te verbieden beroep ingesteld bij het
Gerecht.

5. CK Telecoms, r.o. 3.
6. CK Telecoms, r.o. 15. Zie Besluit Europese Commissie, Hutchison 3G

UK/Telefónica UK.
7. CK Telecoms, r.o. 18.
8. CK Telecoms, r.o. 20 en 128-136.
9. CK Telecoms, r.o. 21 en 296-299.
10. CK Telecoms, r.o. 22 en 419-423.

Arrest

In zijn arrest van 28 mei 2020 overweegt het Gerecht
dat de Concentratieverordening de Commissie in staat
stelt om onder bepaalde omstandigheden concentraties
op oligopolistische markten te verbieden die, hoewel zij
niet leiden tot een machtspositie, de concurrentievoor-
waarden op de markt toch kunnen beïnvloeden op een
wijze die vergelijkbaar is met die waarop een dergelijke
machtpositie dat doet, doordat de gefuseerde entiteit
een positie heeft die haar in staat stelt zelf de parameters
van concurrentie, en in het bijzonder de prijzen, vast te
stellen in plaats van ze van de rest van de markt te moe-
ten accepteren.11 Het Gerecht overweegt echter dat het
enkele feit dat de concurrentiedruk op de andere con-
currenten afneemt, op zichzelf niet voldoende is om te
spreken van een significante beperking van de
concurrentie.12 Het Gerecht komt vervolgens tot de
conclusie dat de Commissie bij de toepassing van de cri-
teria voor de beoordeling van niet-gecoördineerde effec-
ten fouten heeft gemaakt.
Met betrekking tot de eerste theory of harm stelt het
Gerecht vast dat de Commissie ten onrechte heeft
geconcludeerd dat Three een belangrijke drijvende
kracht achter de mededinging op de retailmarkt was.
Om te kunnen kwalificeren als ‘belangrijke concurren-
tiefactor’, is voor een marktspeler volgens het Gerecht
nodig dat deze

‘zich moet onderscheiden van haar concurrenten wat
betreft haar invloed op de mededinging, in de zin dat
zij een unieke rol op de markt speelt die haar in staat
stelt om, vergeleken met haar marktaandeel, een ster-
ke en onevenredige druk op de andere spelers uit te
oefenen, wat onmisbaar is om een daadwerkelijke
mededinging te waarborgen’.13

Nu de Commissie de impact van Three op de concur-
rentie niet als relevant oogpunt heeft beschouwd, heeft
zij de verkeerde toets toegepast. De toets gebruikt door
de Commissie zou er volgens het Gerecht toe leiden dat
(letterlijk) elke onderneming die op een oligopolistische
markt concurrentiedruk uitoefent als ‘belangrijke con-
currentiefactor’ kan worden aangemerkt, hetgeen niet de
gedachte achter de Concentratieverordening is.14 Ook
heeft de Commissie onvoldoende aangetoond dat de
fusie tot een prijsstijging op de markt zou leiden.15

In verband met de tweede theory of harm heeft de Com-
missie onvoldoende aangetoond dat de fusie een negatief
effect zou hebben op de network sharing agreements. Het
Gerecht overweegt dat zelfs indien deze overeen-
komsten positieve gevolgen kunnen hebben, dit niet
betekent dat de beëindiging, de heronderhandeling of
een latere wijziging van het evenwicht in de overeen-

11. CK Telecoms, r.o. 90.
12. CK Telecoms, r.o. 97.
13. CK Telecoms, r.o. 168.
14. CK Telecoms, r.o. 174.
15. CK Telecoms, r.o. 282.
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komsten na de overname noodzakelijkerwijs moet wor-
den aangemerkt als een significante belemmering van de
daadwerkelijke mededinging. Het is hooguit een nieuwe
situatie die moet worden geanalyseerd.16 Ook hier oor-
deelt het Gerecht dat de Commissie te snel tot een con-
clusie is gekomen. Niet alleen is deze tweede schadethe-
orie niet aannemelijk, ook heeft de Commissie de gevol-
gen van de fusie in de zin van een verslechtering van de
door de gefuseerde entiteit aangeboden diensten of van
de kwaliteit van haar netwerk niet geanalyseerd, en heeft
de Commissie geen rekening gehouden met de waar-
schijnlijke reactie van BT of Vodafone in het geval van
een stijging van de kosten van hun netwerk of een ver-
slechtering van de kwaliteit van het netwerk.17

Ten slotte: met betrekking tot de derde theory of harm is
het Gerecht van oordeel dat het loutere feit dat Three
een belangrijkere rol heeft gespeeld in de concurrentie
dan zijn marktaandeel op de wholesale-markt doet ver-
moeden (0-5 procent18), niet voldoende is om vast te
stellen dat er sprake is van een significante belemmering
van daadwerkelijke concurrentie.19

Het Gerecht vernietigt dus het besluit van de Com-
missie.

Commentaar

Het arrest van het Gerecht is van belang vanwege (in
ieder geval) twee aspecten die hierna zullen worden uit-
gewerkt. Allereerst is dit de eerste uitspraak van het
Gerecht over de ‘significante belemmering van een
daadwerkelijke mededinging’-toets (SIEC-test) bij niet-
gecoördineerde effecten, zoals deze in 2004 in de Con-
centratieverordening werd ingevoerd. Daarnaast is dit
de eerste rechterlijke uitspraak over het beleid van de
Commissie bij concentraties in de mobieletelecommuni-
catiesector, waarbij de Commissie een strikte aanpak
heeft gekozen voor vier-naar-drie fusies.

SIEC-test
De SIEC-test is met de nieuwe Concentratieverorde-
ning in 2004 ingevoerd.20 Deze is ingevoerd om ook
mededingingsbezwaren te kunnen voorkomen die voort-
vloeien uit fusies op oligopolistische markten, dus in
situaties waarin geen sprake is van het ontstaan of het
versterken van een machtspositie (wat voorheen de eni-
ge basis was voor het blokkeren van een fusie).21 Over-
weging 25 van de considerans van de Concentratieveror-
dening bepaalt dat voor de SIEC-test op basis van niet-

16. CK Telecoms, r.o. 340.
17. CK Telecoms, r.o. 358, 361, 369, 372 en 396.
18. De exacte marktaandelen van de marktspelers zijn als vertrouwelijk aan-

gemerkt door de Commissie en het Gerecht.
19. CK Telecoms, r.o. 446.
20. Dit gebeurde mede naar aanleiding van het arrest van het Gerecht van

6 juni 2002 in zaak T-342/99, ECLI:EU:T:2002:146 (Airtours/Com-
missie), dat resulteerde in discussies over de vraag naar het bestaan van
een eventuele lacune in het toezicht op oligopolies.

21. Concentratieverordening, considerans 25; CK Telecoms, r.o. 79 en
82-83.

gecoördineerde effecten aan twee cumulatieve vereisten
moet zijn voldaan, namelijk dat de concentratie zal
leiden tot (1) de uitschakeling van een belangrijke
concurrentiedruk tussen de fuserende partijen en (2) een
vermindering van de concurrentiedruk op de overige
concurrenten.22

De handhaving van de mededinging op oligopolistische
markten brengt met zich dat concentraties die kunnen
leiden tot gecoördineerde of niet-gecoördineerde effec-
ten onverenigbaar worden geacht met de gemeenschap-
pelijke markt. Beide effecten kunnen onder de SIEC-
test leiden tot een verbod van de concentratie. Gecoör-
dineerde effecten kunnen voorkomen wanneer de
marktstructuur ondernemingen gezamenlijk in staat
stelt hun marktgedrag te coördineren. Dat kan zelfs
zonder dat sprake is van een overeenkomst of onderling
afgestemde feitelijke gedraging in de zin van het kartel-
verbod. Niet-gecoördineerde effecten zijn effecten die
het gevolg zijn van de vermindering van belangrijke
concurrentiedruk op één of meer ondernemingen, wat
kan leiden tot prijsverhogingen van deze ondernemin-
gen op de relevante markt.
Men ziet in de beschikkingenpraktijk dat de Commissie
ingrijpt op oligopolistische markten op basis van niet-
gecoördineerde effecten, en zelden op basis van gecoör-
dineerde effecten. De Commissie moest in recente
beschikkingen ofwel concluderen dat niet aan de (strik-
te) voorwaarden van gecoördineerde effecten wordt vol-
daan, ofwel dat het niet meer noodzakelijk is om na te
gaan of een risico op coördinatie bestaat, omdat de
aangeboden remedies ten aanzien van de niet-gecoördi-
neerde effecten al tegemoetkomen aan de eventuele
risico’s op coördinatie.23

Dit arrest is het eerste arrest waarin het Gerecht de
toepassing van de SIEC-test door de Commissie toetst
in de context van niet-gecoördineerde effecten.24 Het
arrest is van belang omdat het richtsnoeren geeft voor de
normen en concepten uit de Concentratieverordening
die moeten worden toegepast voor de vaststelling van
een SIEC. Het Gerecht oordeelt dat de SIEC-test de
bewijsdrempel voor de Commissie niet heeft verlaagd en
dat niet-gecoördineerde effecten alleen tot een SIEC
kunnen leiden als zij effecten opleveren die gelijkwaar-
dig (‘equivalent’) zijn aan het in het leven roepen of ver-
sterken van een machtspositie.25

Het Gerecht merkt meerdere malen op dat de SIEC-test
verder reikt dan alleen het vaststellen van een verminde-
ring van de concurrentie als gevolg van de concentratie.
Een andere (minder strenge) uitleg zou er anders toe
leiden dat elke concentratie in een oligopolistische markt
zou kunnen worden verboden, omdat juist op een markt
met weinig partijen (bijna) altijd sprake zal zijn van een

22. CK Telecoms, r.o. 96.
23. Zie bijv. besluit Europese Commissie 23 november 2011, zaak COMP/

M.6203 (Western Digital Ireland/Viviti Technologies), punt 934, en
besluit Europese Commissie 4 juni 2008, zaak COMP/M.4513 (Arjo-
wiggins/M-real Zanders Reflex), punt 434.

24. CK Telecoms, r.o. 85.
25. CK Telecoms, r.o. 90.
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vermindering van de mededinging.26 Sterker nog: elke
concentratie waarbij feitelijke of potentiële concurrenten
betrokken zijn, leidt per definitie tot een vermindering
van de concurrentiedruk en dus tot een toename van de
marktmacht (hoe klein ook). Indien deze interpretatie
zou worden aanvaard, zou de Commissie in feite over de
discretionaire bevoegdheid beschikken om te beslissen
welke horizontale fusie wordt toegestaan en welke wordt
geblokkeerd. Deze discretionaire bevoegdheid wordt
door het Gerecht nu echter ingeperkt.
Het arrest laat wel nog een aantal vragen open over hoe
de Commissie de concentratie beter had kunnen bekij-
ken. Het Gerecht heeft alleen vastgesteld dat de
Europese Commissie haar theories of harm niet hard
heeft weten te maken en een overname op een oligopo-
listische markt niet kan verbieden op basis van enigszins
vage kwalitatieve bevindingen over een ‘belangrijke con-
currentiefactor’of de waarschijnlijkheid van een prijs-
verhoging. Benadrukt moet worden dat het Gerecht in
het arrest niet heeft vastgesteld dat er geen mededin-
gingsproblemen waren met de Three/O2-fusie. Net
zomin heeft het Gerecht vastgesteld dat vier-naar-drie
fusies die niet tot een dominante positie leiden, in
beginsel zijn toegestaan. Het Gerecht heeft enkel vastge-
steld, in soms wat harde woorden, dat de Commissie
niet aan haar bewijslast heeft voldaan.
Het Gerecht legt de Commissie dus duidelijk een stren-
gere norm op bij de toepassing van de SIEC-test dan de
Commissie zichzelf had opgelegd. Het Gerecht verdui-
delijkt dat de Commissie SIEC met ‘ernstige waar-
schijnlijkheid’ moet aantonen, in tegenstelling tot haar
gebruikelijke ‘waarschijnlijker dan onwaarschijnlijk’-
aanpak. De strengere norm vereist nog geen ‘afwezig-
heid van redelijke twijfel’. De strengere norm kan grote
gevolgen hebben voor andere zaken die betrekking heb-
ben op transacties op oligopolistische markten.
Dit is een belanrijke reden voor de Commissie om tegen
het arrest hoger beroep in te stellen bij het Hof van
Justitie.27 De eerste twee middelen van de Commissie
keren zich tegen de uitleg van de SIEC-test door het
Gerecht. Specifiek stelt de Commissie dat voor SIEC
een bewijsdrempel wordt gehanteerd die strenger is dan
de maatstaf die daartoe is vastgesteld in de rechtspraak
en in de Concentratieverordening zelf. De Commissie
lijkt hier gefrustreerd te zeggen dat, met de strengere
norm, de toevoeging van de SIEC-test in de Concentra-
tieverordening in 2004 voor haar niks heeft toegevoegd.

Vier-naar-drie fusies
De Commissie was in de jaren voorafgaand aan het
bestreden besluit al begonnen met het strikter beoorde-
len van fusies in de telecomsector. Op de markt voor
mobiele operators was in 2012 tot en met 2015 een aan-
tal concentraties gemeld waarbij het aantal marktspelers,
net als in de onderhavige concentratie, zou worden gere-
duceerd van vier naar drie, de zogenoemde vier-naar-
drie fusies. Deze vier-naar-drie fusies had de Commissie

26. CK Telecoms, r.o. 150, 174.
27. Zaak C-376/20 P (Commissie/CK Telecoms UK).

slechts voorwaardelijk goedgekeurd, nadat de fuserende
partijen remedies hadden aangeboden, te beginnen met
de overname van Orange Austria door Hutchison (eind
2012),28 de overname van O2 Ireland door Hutchison
(mei 2014)29 en de overname van E-Plus door Telefóni-
ca Deutschland (juli 2014).30 Ook werd de aanvraag voor
de voorgenomen Deense joint venture tussen Telia-
Sonera en Telenor in september 2015 ingetrokken
omdat partijen het niet eens konden worden over een
remediepakket.31 Hoewel deze besluiten door de beno-
digde remedies tot op zekere hoogte de consolidatie in
de telecomsector hebben geremd, suggereerden deze dat
het nog steeds mogelijk was om goedkeuring te krijgen
voor een vier-naar-drie fusie.
De remedies die Three had aangeboden om de negatieve
effecten van de onderhavige concentratie te remediëren,
waren uitgebreider dan de remediepakketten
aangeboden in de bovengenoemde zaken. Het besluit
van de Commissie om de overname van O2 door Three
te blokkeren, verraste de telecomsector dan ook. Mee
kon spelen bij de Commissie dat de implementatie van
sommige remedies in de Hutchison/Orange Austria-con-
centratie niet soepel verliep en dat de Bundeswettbe-
werbsbehörde, de Oostenrijkse toezichthouder voor de
telecommunicatiesector, in maart 2016 naar aanleiding
van deze fusie ook nog eens aanzienlijke prijsstijgingen
had vastgesteld.32 In een speech in oktober 2015 stelde
Margarethe Vestager, Eurocommissaris voor
Mededinging, dat ‘the Commission has not laid down a
general rule saying that three or four network operators
are necessary – there is no “magic number”’.33 Hoewel
de Commissie met zoveel woorden pleitte dat elke con-
centratie op een zaak-per-zaak basis moest worden beke-
ken, werd het verbod van de fusie tussen Three en O2
toch gezien als het begin van het einde van de consolida-
tie in de telecomsector.
Terwijl de operators pleitten voor een soepelere toepas-
sing van de EU-concentratieregels op de consolidatie
van de telecomsector, met het argument dat dit een
noodzakelijke voorwaarde was om meer investeringen in
telecommunicatie-infrastructuur mogelijk te maken,
stelde de Commissie bij de beoordeling van de efficiën-
tieclaims nooit vast dat consolidatie een aanzienlijke sti-
mulans zou zijn voor investeringen. De Commissie zag
concurrentie en de vraag van klanten als de belangrijkste
drijfveren voor investeringen, en niet noodzakelijkerwijs
consolidatie.34

28. Besluit Europese Commissie 12 december 2012, zaak COMP/M.6497
(Hutchison 3G Austria/Orange Austria).

29. Besluit Europese Commissie 28 mei 2014, zaak COMP/M.6992 (Hut-
chison 3G UK/Telefonica Ireland).

30. Besluit Europese Commissie 2 juli 2014, zaak M.7018 (Telefónica
Deutschland/E-Plus).

31. Zaak M.7419 (TeliaSonera/Telenor / JV).
32. L. Manigrassi, E. Ocello & V. Staykova, ‘Recent developments in tele-

coms mergers’, Competition Merger Brief 3/2016 (Special Edition Tele-
coms), p. 5.

33. Statement by Commissioner Vestager on competition decision to prohi-
bit Hutchison’s proposed acquisition of Telefónica UK, 11 mei 2016.

34. Zie bijv. CK Telecoms, r.o. 23; Manigrassi, Ocello & Staykova 2016,
p. 3-4.
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Deze trend werd versterkt bij de totstandkoming van de
Italiaanse joint venture tussen Vimpelcom en Hutchison.
De transactie werd in september 2016 goedgekeurd door
de Commissie, mits remedies zouden worden
aangeboden die bestonden uit een afstoting van een deel
van de gefuseerde entiteiten met inbegrip van alle activa
die nodig waren om een nieuwe vierde mobielenetwerk-
exploitant in Italië op te richten. Ook hier was sprake
van een ‘fix-it-first’ oplossing, waardoor de koper van
het afgestoten deel al tijdens de beoordeling van de con-
centratie was gevonden en door de Commissie was
goedgekeurd.35

De onvoorwaardelijke goedkeuring van de overname
van Tele2 Nederland door T-Mobile Netherlands in
2018 toonde aan dat in de telecomsector wellicht nog
consolidatiemogelijkheden zouden zijn.36 De concentra-
tie onderscheidde zich van het onderhavige geval door-
dat de gefuseerde entiteit de derde speler op de Neder-
landse markt zou zijn, na KPN en VodafoneZiggo. De
Commissie was van mening dat Tele2 een te zwakke
partij was, gezien haar beperkte marktaandeel van 5 pro-
cent en het feit dat zij voor haar diensten al deels
afhankelijk was van het mobiele netwerk van T-Mobile.
Het besluit inzake T-Mobile/Tele2 bevestigde wat Ves-
tager eerder had gesteld: vier is geen magisch getal en
per geval moet worden gekeken of een concentratie tot
stand mag komen en onder welke voorwaarden. Hier
lijkt de Commissie eigenlijk al vooruit te lopen op het
hier besproken arrest. Blijft staan dat vier-naar-drie
fusies vaker wel dan niet tot mededingingsdiscussies
zullen blijven leiden. Ter illustratie: in een verslag uit
2018 geeft BEREC, de Body of European Regulators for
Electronic Communications, aan dat naar zijn mening de
vier-naar-drie fusies die voorwaardelijk zijn goedge-
keurd, Hutchison/Orange Austria, Hutchison/O2 Ireland
en Telefónica Deutschland/E-Plus, tot prijsstijgingen op
de verschillende nationale markten hebben geleid.37

Verwacht mag dan ook worden dat de Commissie de
vier-naar-drie fusies nauwlettend zal blijven onder-
zoeken. Het valt niet uit te sluiten (integendeel) dat het
aantal mobiele netwerkexploitanten op een nationale
markt slechts in een beperkt aantal situaties tot drie zal
kunnen worden teruggebracht en andere situaties niet.
Dit met inachtneming van de regels uiteengezet door
het Gerecht in het arrest CK Telecoms over het vol-
doende aantonen van de aanwezige mededingingsbeper-
kingen uiteraard.

Conclusie

Het arrest CK Telecoms geeft duidelijkheid over de
SIEC-test die in oligopolistische markten moet worden

35. Besluit Europese Commissie 1 september 2016, zaak M.7758 (Hutchi-
son 3G Italy/WIND/JV).

36. Besluit Europese Commissie 27 november 2018, zaak M.8792 (T-Mobi-
le NL/Tele2 NL).

37. BEREC, ‘Report on Post-Merger Market Developments – Price Effects of
Mobile Mergers in Austria, Ireland and Germany’, 15 juni 2018, p. 2-3.

gehanteerd en de bewijslast die daarbij op de Europese
Commissie rust. Hiermee wordt alleen nog niet
duidelijk wat partijen die een consolidatieslag op het oog
hebben kunnen verwachten. Gezien de strenge bewijs-
last die door het Gerecht is opgelegd, zal het arrest
waarschijnlijk leiden tot nog diepgaandere onderzoeken
en langere beoordelingstermijnen voor fusies op oligo-
polistische markten. Wordt vervolgd in hoger beroep bij
het Hof van Justitie.
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