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Einde december 1970 was het twintig jaar geleden dat het zoge
noemde Geller-Kefauver amendement werd goedgekeurd door het 
Amerikaanse Congres (2). Op het ogenblik dat men zich in de schoot 
van de Europese Commissie beraadt over het beleid op het gebied 
van de economische concentratie binnen de gemeenschappelijke 
markt, biedt deze verjaardag een passende gelegenheid om een 
onderzoek te wijden aan de historische oorsprong en de aanvanke
lijke doelstellingen van dit amendement in het antitrustrecht van de 
Verenigde Staten en om tevens een overzicht te geven van de ont
wikkeling in jurisprudentie en doctrine, waartoe dit amendement 
aanleiding heeft gegeven in een periode van versnelde concentratie 
van ondernemingen (3). Men moet hierbij dan de vraag stellen in 
hoeverre deze jurisprudentiele en doctrinale ontwikkeling bruik
baar is voor het ontwerpen van een Europees antitrustbeleid. 

(1) Voor een volledige en recente bespreking van het Amerikaanse antitrustrecht in zijn 
geheel, zie : NEALE, A. D., The antitrust laws of the United States of America; a. study 
of competition enforced by law, Cambridge University Press, 1970 .. 
(2) Dit amendement werd genoemd ·naar Emmanuel Celler, lid van het Huis van afge
vaardigden en voorzitter van de Commissie van justitie en wijlen senator Estes Kefauver, 
die heiden wijzigingen voorstelden aan artikel 7 van de Clayton Act en deze verdedigden 
respectievelijk in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. 
(3) Verklaringen afgelegd door Hamer H. BuDGE, voorzitter van de Securities and exchange 
commission en Richard McLAREN; hoofd van de antitrust-administratie van het Ministerie 
van justitie tijderis de hoorzitting over Corporate acquisitions and combinations voor het 
House ways and means committee, 12 maart 1969, Documents of the House ways and means 
committee, 91 st. Cong., 1st. sess. 



HooFDSTUK I 

BONDIG HISTORISCH OVERZICHT 

§ I. De wettelijke grondslag van het fusierecht 

Reeds lang voor de goedkeuring van het Geller-Kefauver amende
ment werd het domein van de fusie en concentratie van onderne
mingen en de vrijwaring van de vrije mededinging beheerst door 
de Sherman Act van 2 juli I 890 en de Clayton Act van I 5 oktober 
I914· Artikel I van de Sherman Act verbood iedere overeenkomst, 
samenzwering of combinatie van om het even welke aard, die tot 
doel had het handelsverkeer met het buitenland of tussen de staten 
te beperken. Artikel 2 stelde de monopolies en iedere paging om 
een monopolie te verwerven buiten de wet (I). 
Artikel 7 van de Clayton Act legde verbod op om aandelenpartici
paties te verwerven in concurrerende ondernemingen wanneer als 
gevolg van zulke aandelenparticipatie de mededinging tussen de 
verwante ondernemingen aanzienlijk zou kunnen worden aangetast, 
of een monopolie zou kunnen ontstaan (2). 

Alhoewel de economische concentratie door fusies van onderne
mingen op het einde van de I9de eeuw een belangrijke -roLheeft 
gespeeld bij het totstandkomen van de Sherman Act, was deze niet 
bepaald tegen fusies van ondernemingen gericht. De bedoeling van 
de wet was meer algemeen om de vrije mededinging te vrijwaren 
door iedere belemmering op het handelsverkeer uit te schakelen in 
overeenstemming met de toen geldende opvattingen over het even
wicht van vraag en aanbod door de werking van het prijsmecha
nisme bij volmaakte mededinging. Hierbij werd in de eerste plaats 
gedacht aan het handhaven van de vrije prijsvorming zonder afspra-

(r) Sherman Act Sec. I : ,.Every contract, combination in the form of trust or otherwise, 
or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States or with foreign 
nations, is hereby declared to be illegal...". Sec. 2. : ,.Every person who shall monopolize, 
or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to 
monopolize any part of the trade or commerce among the several States or with foreign 
nations, shall be deemed guilty of a misdemeanor ... ". 
(2) Clayton Act Sec. 7 : ,.No corporation engaged in commerce shall acquire, directly 
or indirectly, the whole or any part of the stock or other share capital of another corpora
tion engaged also in commerce, where the effect of such acquisition may be to substantially 
lessen competition, between the corporation whose stock is so acquired and the corpora" 
tion making the acquisition, or to restrain such commerce in any section or community, 
or tend to create a monopoly of any line of commerce ... No corporation shall acquire 
directly or indirectly, the whole or any part of the stock or other share capital of two or 
more corporations engaged in commerce, where the effect of such acquisition, or the use 
of such stock by voting or granting of proxies or otherwise, may be to substantially lessen 
competition between such corporations, or any of them, whose stock or other share capital 
is so acquired, or to restrain such commerce in any section or community, or tend to 
create a monopoly of any line of commerce". 



ken, het voorkomen van marktverdelingen door kartelovereenkom
sten en het verbieden van monopolies en de daaruit voortvloeiende 
misbruiken. Als wetgevende techniek werd in plaats van een nauw
keurig omschreven regeling een algemene beleidsregel vastgesteld, 
waarbij het aan de rechtbanken werd overgelaten om de inhoud 
gaandeweg- meer vorm te geven en om uit te maken of de bewoor
dingen van de wet eventueel ook een opdracht inhielden om op te 
treden tegen fusies en combinaties van ondernemingen (r). 

§ :z. Twee wegen van verklaring van de Sherman Act 

Reeds in 1904 oordeelde het Opperste Gerechtshof dat onder be
paalde omstandigheden het uitschakelen van concurrentie door fusie 
of andere vormen van combinatie een ontoelaatbare beperking was 
van de vrije mededinging. Aldus werd beslist dat de oprichting 
van een holdingvennootschap bestaande uit meerderheidsparticipa
ties in twee concurrerende spoorwegmaatschappijen een inbreuk 
was op de Sherman Act, omdat het een trust of combinatie uitmaakte 
metals doel het vrije handelsverkeer te belemmeren (2). Deze stelling 
die in een fusie of combinatie een mogelijke bedreiging zag voor de 
vrije mededinging werd bevestigd in de zogenoemde Railroad Cases 
waarin werd beslist dat de overname van aandelen door onderling 
concurrerende mijn- en spoorwegmaatschappijen in strijd was met 
de Sherman Act, omdat zij het vrije handelsverkeer ernstig aan
tastten (3). lndien deze lijn van interpretatie van de Sherman Act 

(1) Artikel 85 en 86 E.E.G.-Verdrag hebben dezelfde algemene formuleringswijze, waar
bij een ruime interpretatiebevoegdheid wordt verleend aan de rechtbanken. Zij vertonen 
nog in een ander opzicht gelijkenis met de Sherman Act waar artikel 85 allerlei overeen
komsten verbiedt, die het vrije handelsverkeer tussen de lid-Staten belemmeren, terwijl 
artikel 86 verbod oplegt aan het jffiisbruik van een economische rnachtspositie, zonder dat 
daartoe een overeenkomst wordt gesloten. Er bestaat evenwel een beslissend onderscheid. 
Artikel 2 van de Sherman Act stelt het monopolie of het streven naar monopolie buiten 
de wet en legt daarmee het verband tussen het beginsel van de vrije mededinging en de 
economische structuur, terwijl artikel 86 E.E.G.-Verdrag in een letterlijke lezing enkel 
de misbruiken treft die het vrije handelsverkeer tussen de lid-Staten ondermijnen. 
Dit onderscheid heeft tot gevolg dat de Sherman Act althans in beginsel relevant is voor 
de problematiek van de economische concentratie als structuurverschijnsel, terwijl artikel 
86 E.E.G.-Verdrag dat in zijn letterlijke interpretatie niet is. 
De Belgische wet van 27 mei 1960 over misbruik van economische machtspositie beperkt 
zich in artikel 1 en 2 eveneens tot algemene formuleringen waarin enerzijds economische 
machtsposities worden omschreven en anderzijds misbruiken van economische machts
posities die ingaan tegen het algemeen belang, buiten de wet worden gesteld. Ook in deze 
wet wordt de economische structuur niet rechtstreeks aangetast, maar enkel een beperking 
opgelegd aan de uitingen van bepaalde misbruiken (Hrb. Antwerpen, 6 juli 1961, R.W., 
1964-65, 314; 333, zie het beschikkend gedeelte van het vonnis). 
(2) Northern Securities Company vs U.S., 193 U.S. 197 (1904). 
(3) U.S. vs Patten, 187 F. 664, 672 (1911) : .,It is undoubtedly true ... that trade and 
commerce are monopolized within the meaning of the federal statute when as a result 
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positie (1). Haar effect wordt goed geillustreerd door de ommezwaai 
die zich voordeed in U.S. vs International Harvester Company een 
procedure die werd ingesteld in 1912 en werd besloten met een uit
spraak van het Opperste Gerechtshof in 1927 (2). International Har
vester was in 1902 ontstaan uit de versmelting van vijf ondernemingen 
die landbouwmachines produceerden en samen meer dan 85 procent 
van de totale omzet in die industrie controleerden. Nadien had de 
vennootschap nog verschillende andere ondernemingen in dezelfde 
industrie opgeslorpt. De antitrust-administratie stelde een proce
dure in wegens overtreding van de Sherman Act en eiste de ontbin
ding en splitsing van International Harvester. De lagere rechtbank 
besliste dat alhoewel er geen bewijs was van misbruiken en er niets 
viel aan te merken op het verloop van de expansie van de verschil
lende produktielijnen voor landbouwmachines, de venootschap zelf 
sinds haar versmelting met vijf concurrenten, een overtreding vormde 
van de Sherman Act, omdat door de fusie de rechtstreekse concur
rentie tussen de vijf oorspronkelijke producenten was uitgeschakeld 
en er een ontwikkeling in de richting van een monopolie was ont
staan (3). De rechtbank gaf International Harvester bevel haar ver
schillende ondernemingen te splitsen in drie onafhankelijke ven
nootschappen. Dit oorspronkelijke bevel werd aanzienlijk afgezwakt 
in daaropvolgende onderhandelingen tussen International Harvester 
en de antitrust-administratie. Wanneer de procedure uiteindelijk bij 
het Opperste Gerechtshof werd aanhangig gemaakt bevestigde dit 
de meer beperkte stelling zoals die ondertussen was uitgesproken in 
U.S. vs U.S. Steel Corporation en verwierp de eis van de antitrust
administratie tot bijkomende uitvoeringsmaatregelen met de argu
menten dat alhoewel International Harvester veel omvangrijker was 
dan al zijn concurrenten, het zijn kapitaal en aanzienlijke middelen 
niet had aangewend om het vrije handelsverkeer te belemmeren en 
dat het marktaandeel van International Harvester was gezakt van 85 

(1) Standard Oil Company of New Jersey vs. U.S., 221 U.S. I, 70 (19II); - U.S. vs. 
American Tobacco Company, 221 U.S. 106, 176 (19II). Deze twee zeer belangrijke be
slissingen legden de grondslag voor de weg die het Opperste Gerechtshof zou opgaan 
in U.S. vs U.S. Steel Corporation. In beide gevallen werd het Hof geconfronteerd met de 
vraag of de economische structu1.1r. met name de overwegende machtspositie van de ver
weerders, op zichzelf niet reeds voldoende was om tot een aantasting van de vrije mede
dinging te kunnen besluiten. Telkens kon het Hof een uitspraak over deze vraag vermijden 
door te verwijzen naar allerlei misbruiken die vanuit de economische machtspositie wer
den gepleegd en die wei moesten beschouwd worden als een aanslag op de vrije mede
dinging (zie eveneens: U.S. vs United Shoe Machinery Company of New Jersey, 247 
u.s. 32 (1918). 
(2) U.S. vs International Harvester Company, 274 U.S. 693 (1927). 
(3) U.S. vs International Harvester Company, 214 F. 987 (1914). 
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procent in 1902 tot 66,6 procent in 1923 wat eerder wees op een ten
dens die tegen het monopolie inging (1). 

§ 3· De aftakeling van de Clayton Act 

Ondertussen was een jaar voordien een andere belangrijke peiler 
van de antitrustwetgeving, namelijk artikel 7 van de Clayton Act, 
door een gerechtelijke beslissing grotendeels ondermijnd. In tegen
stelling tot de Sherman Act, was artikel 7 van de Clayton Act uit
drukkelijk gericht tegen fusies en combinaties van ondernemingen 
indien daardoor de vrije mededinging werd aangetast en. in tegen
stelling tot de wetgevende techniek van de Sherman Act, omschrijft 
artikel 7 zeer nauwkeurig welke vormen van fusie en combinatie 
buiten de wet worden gesteld. Hierbij werden in 1914 uitsluitend 
aandelen-participaties van concurrerende vennootschappen vermeld, 
terwijl de overname van alle activa van een vennootschap buiten 
beschouwing werd gelaten. In F.T.C. vs Western Meat Company (2) 
werd de vraag gesteld of ondanks de duidelijke bewoordingen van 
de wet, de overname van de activa van een concurrerende vennoot
schap eveneens een inbreuk betekende op de Clayton Act. In tegen
stelling met de vrije en creatieve interpretatie die na 1950 zou gevolgd 
worden, bleef het Opperste Gerechtshof bij een letterlijke inter
pretatie van de wettekst en oordeelde dat alhoewel een overname van 
aandelen onder toepassing van de wet viel, de rechtstreekse over
name van de activa van een vennootschap niet door een verbod 
werd getroffen (3). 
Hierdoor werd in principe een onbegrensde mogelijkheid geschapen 
tot fusies en combinaties via de weg van de onmiddellijke overname 
van het maatschappelijk vermogen van vennootschappen in plaats 
van het verwerven van aandelenparticipaties. 
In International Shoe Company vs F.T.C. (4) werd de draagwijdte 
van artikel 7 van de Clayton Act verder beperkt, wanneer het Op
perste Gerechtshof besliste dat twee vennootschappen die ongeveer 
dezelfde produkten (schoenen) vervaardigden, maar via verschillende 
verdelers hun produkten op de markt brachten niet als concurre-

(I) 274 U.S. 693, 
(2) F.T.C. vs Western Meat Company, 272 U.S. 554 (1926). 
(3) Arrow Hart & Hageman Electric Company vs F.T.C., 291 U.S. 587 (1934), bevestigde 
deze regel, maar de beslissing werd getroffen met de kleinst mogelijke meerderheid van 
vijf tegen vier, met de meest prominente raadsheren Brandeis, Holmes, Stone en Voor
zitter Taft in de minderheid. 
(4) International Shoe Company vs F.T.C,, 280 U.S. 291 (1930), 
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rende vennootschappen moesten worden beschouwd, zodat de 
overname van aandelen van de ene door de andere de vrije mede
dinging in onbelangi:ijke mate zou aantasten (x). In dezelfde uit
spraak werd ook de theorie gelanceerd van de failing company defense. 
Volgens deze theorie moet de overname van de aandelen van een 
vennootschap, die in ernstige financiele moeilijkheden verkeert niet 
worden beschouwd als in strijd met de vrije mededinging, omdat een 
zwakke en financieel uitgeputte onderneming niet in staat is tot 
enige noemenswaardige tegenstand op de markt en omdat in zulk 
geval het voorkomen van vermogensverlies voor de aandeelhouders 
en het behoud van de werkgelegenheid voor de werknemers belang
rijker zijn voor het algemeen welzijn dan het in stand houden van 
denkbeeldige concurrentie. Hieruit volgt dat praktisch alleen de 
Sherman Act overbleef, zij het met verzwakte doeltreffendheid, om 
de vrije rriededinging tegen toenemende concentratie te beschermen. 

§ 4· Columbia Steel, het voorspel van de hervorming 

De ontoereikendheid van de Sherman Act op dit gebied werd duide
lijk aangetoond door de laatste belangrijke uitspraak van het Op
perste Gerechtshof voor het goedkeuren van het Geller-Kefauver 
amendement in U.S. vs Columbia Steel Company (2). U.S. Steel 
Corporation en haar dochtervennootschappen (waaronder Columbia 
Steel Company) werden ervan beschuldigd door de overname van 
een kleinere staalproducent, Consolidated Steel Corporation: 1) 
de concurrentie tussen Consolidated en U.S. Steel op het gebied van 
de half afgewerkte staalprodukten rechtstreeks en aanzienlijk te heb
ben verzwakt (horizontale integratie); 2) een belangrijke afnemer voor 
gewalst staal te hebben ontnomen aan de concurrenten van U.S. 
Steel (verticale integratie), en 3) een poging te hebben ondernomen 
tot het verwerven van een monopoliepositie voor afgewerkte staal
produkten in de markt van elf westelijke staten (3). 
Op het gebied van de horizontale integratie (het samenvoegen van 
gelijkaardige produktie- of distributiestadia van verschillende onder
nemingen) oordeelde het Opperste Gerechtshof dat het vetdwijnen 

(1) Raadsheer Stone, minderheidsopinie, 280 U.S. 291, 304. 
(2) U.S. vs Columbia Steel Company, 334 ·U.S. 495 (1948); - zie eveneens : US. vs Alu
minum Company of America, 148 F2d 416 (1945), met de klassieke analyse van het mono
polie door Learned Hand; -American Tobacco Company vs U.S., 328 U.S. 781 (1946); 
-U.S; vs·New York Great Atlantic & Pacific Tea Company, 173 F2d 79 (1949). 
(3) Arizona, California, Idaho, Louisiana, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, 
Texas, Utah en Washington (334 U.S. 495, 501). 
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van Consolidated als rechtstreekse concurrent voor U.S, Steel en 
haar dochtervennootschappen geen onredelijke beperking van het 
vrije handelsverkeer met zich zou brengen (1). Dit betekende dat het 
Hof blijkbaar geen bezwaren had tegen een toestand waarbij acht 
tot tien ondernemingen de ganse produktie in de markt zouden be~ 
heersen. Hier .ligt dan oak het fundamentele verschil van de maat~ 
staf die wordt toegepast in de Sherman Act (monopolie) en de maat~ 
staf die nadien zou worden toegepast in de gewijzigde Clayton Act 
(concentratie). Een industrie met niet meer dan tien ondernemingen, 
waarvan er geen enkele een marktaandeel heeft dat grater is dan ;?.5 
procent kan in economische termen onmogelijk als · een monopolie 
worden bestempeld, maar is gekenmerkt door een hoge graad van 
concentratie die ongetwijfeld een nadelige invloed uitoefent. op d~ 
vrije mededinging. 
Het argument dat door de overname van Consolidated een afzet~ 
markt voor gewalst staal werd afgesloten voor de concurrenten van 
U.S. Steel, wat nadelig uitviel voor de vrije mededinging werd door 
het Hof afgewezen. Het Hof oordeelde dat verticale integratie door 
de overname van het maatschappelijk vermogen van andere ven~ 
nootschappen geen per se overtreding (2) van de Sherman Act be~ 
tekende, ·maar integendeel beschouwd moest worden als een natuur~ 
lijke uiting van economische groei door verticale integratie waarbij 
U.S. Steel ertoe gedwongen werd een afzetgebied te veroveren voor 
zijn steeds meer uitbreidende produktie van gewalst staal (3). 

(1) 334 U.S. 495, 526 : ,.If we make the doubtful assumption that the United States Steel. 
could be expected in the future to sell I 3% of the total of structural steel products in the 
Consolidated trade area and that Consolidated could be expected to sell I I%, we con
clude that where we have the present unusual condition of the Western steel industry 
and in view of the facts of this case ... it can not be said there would be an unreasonable 
restraint of trade". 
(2)· De uitdrukking per se overtreding werd oorspronkelijk gebruikt in geschillen be
treffende prijsafspraken en met name in U.S. vs Socony Vacuum Oil Company, (3Io 
U.S. ISO, 218 (1940)), dat voor zijn argumentatie verwees naar U.S. vs Addyston Pipe 
&·Steel Company (85 F. 27I (1898)) en U.S. vs Trenton Potteries Company (273 U.S. 
392 (I927)). Hiermee werd bedoeld dat prijsafspraken ongeacht hun motivering of hun 
omstandigheden, op zichzelf een aantasting vormden van de vrije mededinging en dus 
uiteraard een inbreuk pleegden op de Sherman Act. Later werd de uitdrukking per se 
overtreding veralgemeend tot andere overtredingen van de antitrustwetgeving waarbij 
de rechtbanken tot een automatische toepassing van de wet konden besluiten .zonder hef 
gewicht van de omstandigheden waarin de overtreding was gebeurd te moeten beoordelen. 
(3) 334 U.S. 495, 523 : Het Hof maakte een onderscheid met een vroll:gere beslissing 
U.S. vs Yellow Cab Company (332 U.S. 218 (1947)), waarin het een plan veroordeelde 
van producenten van taxivoertuigen om een reeks taxiondememingen over te nemen en. 
deze te verplichten hun taxivoertuigen af te nemen, zodat concurrerende ondernemingen 
op de taximarkt hun afzetmarkten zagen verdwijnen. Het oordeelde dat in Yellow Cab 
de verticale integratie van taxibouw en taxivervoer niet werd gestuwd door normale 
expansie om aan een stijgende vraag te voldoen tengevolge van een superieure en meer 
ondernemende bedrijfsleiding. 
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Het Hof achtte evenmin een poging aanwezig om een monopolie
positie te verwerven, door erop te wijzen dat alhoewel U.S. Steel nog 
steeds de grootste staalproducent was van het land, zijn marktaan
deel gestadig was verminderd sinds I 9 I 1. Het oordeelde dat de 
werkelijke economische toestand niet zo alarmerend was als werd 
aangegeven in het verslag van de Federal Trade Commission over de 
industriele concentratie (I). De analyse van Raadsheer Douglas over 
de belemmering van de vrije mededinging veroorzaakt door de om
vang van een onderneming, zelfs indien zij geen volledig monopolie 
bezit werd door de meerderheid (vijf tegen vier) verworpen. De be
slissing duidde meteen de grens aan van wat haalbaar was onder de 
Sherman Act in de strijd tegen economische concentratie. Het Hof 
suggereerde zelf dat verdere stappen slechts gezet konden worden 
door het Congres en niet door de rechtbanken (2). 

HooFDSTUK II 

HET ,CELLER-KEFAUVER" AMENDEMENT IN HET CONGRES 

De uitspraak i~ U.S. vs Columbia Steel Company was voor de voor
standers van een hervorming een aanleiding om aan te dringen op 
onmiddellijke en afdoende wetgevende maatregelen. Een van de 
meest uitgesproken tegenstanders van de hervorming, de heer G. 
Montague had immers zijn vertrouwen uitgesproken in een over
winning van de antitrust-administratie en aangevoerd dat de pro
blemen van monopolistische fusies en combinaties in het raam van 
de Sherman Act doeltreffend konden worden opgelost, zodat nieuwe 
wetgeving overbodig was. Tijdens het debat in de senaat confron
teerde senator Kefauver deze bewering met de einduitspraak in U.S. 
vs Columbia Steel Company en onderlijnde de noodzaak van een 

(1) Report to the Congress of the United States, The present trend of corporate mergers and 
acquisitions, Federal Trade Commission; March 4, 1947; -Federal Trade Commission 
Staff Report, The merger movement, a summary report, 1948. 
(2) 334 U.S. 495, 526 : .,The evils and dangers of monopoly and attempts to monopolize 
that grow out of size and efforts to eliminate others from markets large or small, have 
caused Congress and the Executive to regulate commerce and trade in many respects. 
But no direction has appeared of a public policy that forbids, per se, an expansion of 
facilities of an existing company to meet the needs of new markets of a community, whether 
that community is nation-wide or country-wide. On the other hand, the courts have been 
given by Congress wide powers in monopoly regulation. The very broadness of terms 
such as restraint of trade, substantial competition and purpose to monopolize have placed 
upon courts the responsibility to apply the Sherman Act so as to avoid the evils at which 
Congress aimed. The basic industries with few exceptions, do not approach in America 
a cartelized form. If business are to be forbidden from entering into different stages of 
production that order must come from Congress, not the courts". 



wetgevend ingrijpen : ,Ik geloof dat indien artikel 7 van de Clayton 
Act gewijzigd was geweest in de zin van het huidige wetsvoorstel, 
de overname die werd verricht door U.S. Steel Corporation niet zou 
zijn toegelaten" (1). De voorstanders van het amendement vertegen
woordigden verschillende politieke strekkingen en verdedigden de 
hervorming dan oak om uiteenlopende redenen. Dit weerspiegelde 
zich in het feit dat dezelfde wettekst een grate verscheidenheid in 
voorgesteld antitrust-beleid dekte (2) wat in niet geringe mate heeft 
bijgedragen tot verwarring in uitspraken over fusies en combinaties, 
wanneer de rechters in de doelstellingen van de wetgever een houvast 
zochten voor hun beslissingen. 
De voornaamste thema' s die naar voren werden gebracht, tijdens de 
bespreking in het Congres waren de volgende : 
- het beeindigen van het willekeurige onderscheid (de lek dichten) 
tussen de overname van activa en de overname van aandelen en het 
onderwerpen van beide vormen van combinatie aan de toepassing 
van de Clayton Act; 

- het tot staan brengen van de concentratiebeweging en het voor
komen van monopolievorming door het monopoliestreven van in het 
begin te vernietigen; 
-:- het verhogen van het economisch rendement door de produktie 
te spreiden over een groat aantal kleine producenten in plaats van ze 
te concentreren in enkele grate ondernemingen; 
- de bescherming van de kleine zelfstandige handelaar als een waar
devolle maatschappelijke instelling die de plaatselijke autonomie en 
economische macht vrijwaart; 
- het vrijwaren meer in het algemeen van een vrij en democratisch 
politiek bestel door de bescherming van de kleine zelfstandige hande
laars tegen overmatige economische machtsconcentratie; 

- het voorkomen van belemmeringen aan de vrije mededinging door 
fusies en combinaties, wanneer die belemmeringen langs afspraken 
en overeenkomsten reeds verboden zijn. 
Reeds het jaar volgend op de beslissing in F.T.C. vs Western Meat 
Company (3), maakte de Federal Trade Commission in haar jaarverslag 
van 1927 (en in ieder daaropvolgend jaarverslag) de aanbeveling 

{1) Senator KEFAUVER, Senate, Dec. 14, 1950, Cong. Rec. Sen., 8ISt. Cong., 2nd sess., 
Vol. 96. 
{2) SINGER, E., Vertical integration and economic growth, so A.B.A.]. 555, 558 {1964); 
- AsCH, P., Economic theory and antitrust policy, 12 A.T. Bull. 865, 877 {1967). 
{3) Zie hoven, noten {2) en (3), biz. JI. 
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tot een wijziging van de Clayton Act, ten einde zowel rechtstreekse 
overname. van activa als onrechtstreekse overname (via aandelen.., 
participaties) te verbieden (x). Tijdens het debat in het Congres 
had deze bekommernis een absolute voorrang en bijna alle voor
standers van het amendement erkenden de noodzaak om de lek 
te dichten (2). Het feit dat alle vormen van fusie of combinatie onder 
de toepassing van de Clayton Act werden gebracht .maakte het voor
taan onmogelijk door de uitbouw van een economische machts
positie via fusie of combinatie, te bereiken wat reeds vroeger in 
de vorm van afspraken en overeenkomsten buiten de wet was ge
steld (3). Deze wijziging gaf evenwel geen antwoord op de vraag 
op welke gronden men tot een overtreding van. de Clayton Act zou 
kunnen besluiten. De gronden die door de rechtbanken waren ont
wikkeld bij de interpretatie zowel van de Sherman Act als van pe 
Clayton Act werden ontoereikend geacht en de voorstap.ders van de 
hervorming wensten nieuwe en strengere criteria in te voeren, om de 
moderne vormen van concentratie te bedwingen, die een bedreiging 
vormden voor het voortbestaan van de kleine zelfstandige handelaar 
en de vrije mededinging in het algemeen. Deze nieuwe criteria waren 
niet gericht tegen volgroeide monopolies zoals in de Sherman Act, 
maar tegen het onschuldige en eenvoudige begin van wat zich later 
zou kunnen ontwikkelen tot een monopoliestructuur. Zij waren be
doeld om het monopolie in de kiem te smoren, ongeacht de aard van 

(1) Federal Trade Commission, Annual Report, I93S. biz. I4: .,If the section is to accom
plish the general purpose of preventing monopoly, it should be amended to prohibit 
acquisition of assets, not only indirectly through use of stock unlawfully acquired, but· 
also direct acquisition of assets should be prohibited when the effects are the same as 
those already prohibited by the section". 
(2) Senator KEFAUVER, Han. Ewin L. DAVIS, Hearings before Subcommittee No. 2 of the 
Committee on the judiciary, H.R. SIS, Cong. Hearings I947/4, March, April, biz. S en 
26; -Han. Emmanuel CELLER: ., ... intent of the act is to plug the loophole", Cong. 
Rec. House, August IS, i949, Vol. 95, biz. I 1484;- Rep. Keating (contra) :.,The purchase 
of assets method is a relatively new development, legitimately conceived to avoid illegality 
and expressly sanctioned by the Supreme Court", Cong. Rec. House, August 15, I949, 
Vol. 9S. biz. u489; -Rep. Wright Patman, Bill to plug serious loophole· in Clayton Anti
trust Act, Cong. Rec. House, July 20, I949, Vol. 9S App. 4671; - Senator DoNNELL : 
.,The purpose of the proprosed legislation is to prevent corporations from acquiring 
another corporation by means of the acquisition of its assets, where under the present 
law it is prohibited from acquiring the stock of said corporation'', Cong. Rec. Sen., Decem
·ber 12, 19so, Vol. 96 bi2. 16436;- Senator O'CoNOR: .,By proposing in essence to make 
the present law appliccable to stock acquisitions also applicable to asset acquisitions, 
the bill will do only what is logical and necessary in order to make the law against mono
polistic mergers meaningful and effective", Cong. Rec. Sen., December 13, 19so, Vol. 
96, biz. 16so6. · 
(3) De rechtstreekse overname van activa werd onder toepassing van de Clayton Act 
gebracht door in artikel 7 in te lassen : ., .. . rio corporation subject to the jurisdiction of 
the Federal Trade Commission shall acquire the whole or any part of the assets of another 
corporation ... " 



de nog overblijvende concurrentie. Senator Kefauver drukte deze 
gedachte uit als volgt: ,De (overtreding van de) Sherman Act werd 
gemeten aan een voltooid monpolie. De bedoeling van de Clayton 
Act is om bepaalde praktijken, in hun beginstadium te treffen die 
wanneer we ze zouden Iaten voortbestaan, uiteindelijk zouden rijpen 
tot een overtreding van de Sherman Act" (1). De concentratie werd 
eveneens benadrukt door senator Donnell : ,De doelstelling is ... 
een verhoging van de graad van economische concentratie door 
fusies en overnamen van vennootschappen in de toekomst te be
perken" (2). Dez~ doelstelling werd onderschreven door sommige 
hervormers die de belangen van de kleine zelfstandige handelaars 
verdedigden met het argument dat small business economisch en 
doeltreffender werkte dan big business zodat tegelijk met de vrije 
mededinging ook het economische rendement werd gevrijwaard (3). 
Een belangrijke groep voorstanders van het amendement werd even
wei gedreven door de overtuiging dat een verbrokkelde economische 
structuur met kleine en weinig invloedrijke ondernemingen de enige 
verdediging vormde tegenover een gaandeweg meer totalitaire 
maatschappij waarin de enkeling staat tegenover big business, big 
labor and big government (4). 

Op het ogenblik dat de voorbereidende besprekingen voor de Clayton 
Act begonnen lag de wereldoorlog gevoerd tegen de totalitaire re
gimes nog vers in het geheugen en men wenste te vermijden dat 
langs de economische concentratie zich een politieke machtsconcen
tratie zou voordoen in de Verenigde Staten. De redenering die hier• 
bij werd aangevoerd luidde als volgt: ,Onder het Nazi-regime 
bouwde Duitsland een ganse reeks van industriele monopolies op in 
staal, rubber, kolen en andere materialen. De monopolies kregen 
weldra een vaste greep op Duitsland, brachten Hitler aan de macht 

(1) Senator KEFAUVER, Gong. Rec. Sen., Dec. 12, I9SO, Vol. 96, biz. I64S3· 
(2) Senator DoNNELL, Gong. 'Rec. Sen., Dec. 12, 19so, Vol. 96, biz. 16436;- zie eveneens : 
Senator O'CoNoR, ., ... Third to halt the continuous lorig term upward trend in economic 
concentration'\ Gong; Rec. Sen., Dec. 13; 19SO, Vol. 96, biz. 16so7; - Temporary National 
Economic Committee, Recomendations, May 23, 194s; -John M. BLAIR, testimony, Gong. 
House, March 16, 1949, Vol. 9S, biz. 2623; -Review of the various election platforms of 
political parties with respect to. monopoly and business concentration, Gong. Rec. House, Febr. 
24, 1949, Vol. 9S. biz. 1-SIO. · 
(3) Mr. WIMMER, citing Alfred P. Sloan, Hearings before Subcommittee No. 2 of the Com
mittee on the Judiciary, H.R. SIS, March, April I947/4. biz. 93· 
(4) Wright PATMAN, President Truman entitled to cooperation of Congress in effort to aid 
small businessman, Gong. Rec. House, Jan. 27, 1949, Vol. 9S· biz .. 6ss; - Tom C. CLARK, 
Attorney General, Gong. Rec. House, July 13, 1949, Vol. 9So biz. 9413. 
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en sleepten praktisch gans de wereld mee in de oorlog" ( 1 ). Voor de 
Verenigde Staten had senator O'Mahoney deze redenering geformu
leerd als volgt : 
,Mijn boodschap tot deze groep is zeer eenvoudig: Men kan niet 
hopen een aanhoudende tendens tot concentratie in de bestuurlijke 
macht te voorkomen, tenzij men slaagt in het voorkomen van een 
aanhoudende tendens tot economische concentratie" (2). 

De tegenstanders van de hervorming beperkten zich tot het ontken
nen van · het bestaan van economische concentratie (3) of tot het 
argument dat de bestaande criteria die werden gebruikt bij de inter
pretatie van de Sherman Act op zichzelf voldoende waren om een 
redelijk niveau van vrije mededinging te handhaven, een argument 
dat totaal werd weerlegd door de uitspraak in U.S. vs Columbia 
Steel Company (4). Het streven om economische concentratie aan de 
hand van nieuwe criteria tegen te gaan vond evenwel geen duidelijke 
uitdrukking in een wijziging van de wettekst. De formele grond 
waarop een overtreding tegen de Clayton Act kon worden vastgesteld 
bleef ,een aanzienlijke aantasting van de vrije mededinging of een 
tendens tot monopolie". Het Congres weigerde een algemeen ver
bod in te stellen tegen fusies en combinaties, omdat fusies tussen 
kleine ondernemingen in bepaalde gevallen de vrije mededinging 
eerder stimuleren dan aantasten. Het ontbreken in de wet of in de 
voorbereidende besprekingen van een duidelijk omschreven begrip 
van wat werd beschouwd als ontoelaatbare economische concen
tratie heeft bijgedragen tot de aanvankelijke verwarring bij de inter
pretatie van het gewijzigde artikel 7 van de Clayton Act (5). 

(I) Wright PATMAN, Fascist cartel system, deadly ennemy of small businessman, being revived 
in Germany, Gong. Rec. House, Febr. 2I, I949• Vol. 95, App. I92; Gong. Rec. House, Aug. 
IS, I949, Vol. 95, biz. 11486. Hoewel het onderzoek naar de oorzaken ervan buiten het 
bestek van deze studie ligt meet gewezen worden op het treffend parallellisme tussen 
de theorieen over economische deconcentratie die in het Congres werden verdedigd en 
het optreden van de geallieerde overheden bij de ontmanteling en deconcentratie van de 
Duitse industrieconcerns, met name in de kolen en staalsector. Deze controlefunctie over 
de Duitse kolen- en staalsector werd later in ruime mate ingeschreven in algemene be
woordingen in het E.G.K.S.-Verdrag, waarvan artikel 66 gericht is tegen karteivorming. 
(2) Senator O'MAHONEY, Hearings before Subcommittee No. 3 of the Committee on the 
Judiciary, H.R., May 23, I94S· 23S7. biz. 9· 
(3) Mr. MoNTAGUE, Hearings before Subcommittee No. 2 of the Committee on the Judiciary, 
H.R., SIS, March, April I947/4. biz. I37; - LINTNER, J., and KEITH BuTTERS, J., Effect 
of merger on industrial concentration, I940-I947• Review of economics and statistics, Febr. 
I9SO. 
(4) Mr. GooDWIN, Gong. Rec. House, Aug. IS, 1949, Vol. 9S• biz. I I487;- Mr. jENNINGS, 
Gong. Rec. House, Aug. IS, 1949, Vol. 95, biz. 11497· 
(S) HANDLER, M., RoBINSON, S., A decade of administration of the Geller-Kefauver Anti
merger Act, 61 Col. L. Rev. 629, 664 (196I). 



HooFDSTUK III 

DE TOEPASSING VAN DE ,CELLER-KEFAUVER" ACT 

Bij de beoordeling van de inbreuken op de vrije mededinging door 
fusie of combinatie onder artikel 7 van de Clayton Act, stuitten de 
rechtbanken op verschillende vormen van concentratie die ieder om 
een eigen benaderingswijze vroegen : de horizontale integratie, de 
verticale integratie en de conglomeratie. Het hoeft geen betoog dat 
bepaalde theorieen die op een vorm van concentratie worden toege
past, voor een andere vorm eveneens geschikt kunnen blijken. De 
conglomeraten stellen in het geheel van deze problematiek de grootste 
uitdaging aan de juridische creativiteit, omdat op dit domein nog 
geen duidelijk gevestigde lijnen van jurisprudentie getrokken zijn. 

§ I. De horizontale integratie 

De horizontale integratie bestaat in de fusie of combinatie van twee 
ondernemingen die hetzelfde of een gelijkaardig produkt vervaar
digen of verdelen in dezelfde of elkaar overlappende markten. Het 
gaat om ondernerningen die wat de aard van hun produktie of afzet
markten betreft vergelijkbaar zijn, alhoewel hun omvang en econo
misch rendement belangrijk kunnen verschillen. De rechtbanken 
hebben deze vorm van concentratie pogen te benaderen langs een 
streng doorgevoerd marktonderzoek, waarbij eerst de omvang van 
de markt produktsgewijs (relevant product market) en geografisch 
(relevant geographic market) werd vastgesteld en daarna het markt
aandeel van de betrokken ondernemingen en de graad van concen
tratie werd bepaald in de onderzochte markt. Het marktaandeel en 
de graad van concentratie werden dan beoordeeld in het licht van de 
theorie van de vrije mededinging, die de aanwezigheid veronderstelt 
op de markt van een vrij groat aantal concurrerende ondernemingen 
van min of meer gelijke omvang, die elkaar niet beslissend kunnen 
beinvloeden door hun marktgedrag (1). 

A. DE RELEVANTE PRODUKTENMARKT 

De relevante markt is produktsgewijs niet beperkt tot de eigenlijke 
produkten van de fusionerende ondernemingen. In de zogenoemde 

(1) U.S. vs Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321, 363 (1963): ,That competition is 
likely to be the greatest when there are many sellers, none of which has any significant 
market share, is common ground among most economist, and undoubtedly a premise of 
congressional reasoning about the anti-merger statute"; - BuRNs W., Legal, economic 
and political considerations involved in mergers, II Vand. B. L. Rev. 59, 78 (1957). 
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Cellophane Case werd beslist dat bij het onderzoek naar de aantasting 
van de vrije mededinging in een bepaalde markt, vervangingspro
dukten die hetzelfde eindgebruik hebben en mededingen in prijs, 
in het volume van de marktomzet moeten worden meegerekend (r). 
Of een bepaald produkt tot deze verruimde markt gerekend moet 
worden, wordt economisch-wetenschappelijk bepaald door zijn 
kruiselasticiteit of prijselasticiteit ten opzichte van de produkten van 
de fusionerende ondernemingen. Praktisch is het voor de recht
banken evenwel onmogelijk op zuiver economisch-wetenschappe
lijke grondslag vast te stellen in welke mate het gebruik van een ver
vapgingsprodukt zal stijgen wanneer de prijs van het onderzochte 
produkt toeneemt. Daarom beperkt men zich tot een algemeen oor
deel gegrond op. prijs-, kwaliteits- en gebruiksverschillen om te be
palen of een produkt al dan niet tot de relevante markt behoort (2). 
Dit heeft soms tot betwistbare resultaten geleid. In U.S. vs Von's 
Grocery Company (3), een geschil over de fusie van twee super
markten in Los Angeles, omschreef het Opperste Gerechtshof de 
relevante markt als de detailhandel in kruidenierswaren in de agglo
meratie van Los Angeles. Deze bepaling omvat zeer uiteenlopende 
produkten zoals voedingswaren, was- en reinigingsprodukten, kleine 
bureaubenodigdheden, plastiek- en ijzerwaren, die stuk voor stuk 
verkocht worden in andere gespecialiseerde detailzaken. Tach 
rekende het Hof het zakencijfer van deze concurrenten niet bij het 
totale volume van de relevante markt, klaarblijkelijk omdat het oor
deelde dat supermarkten een aparte instelling vormden buiten de 
concurrentiele greep van andere handelszaken die dezelfde produkten 
verkochten. In U.S. vs Aluminum Company of America (Rome
Cable) (4) een geschil over de overname van een kleinere producent 
van koperen en aluminium geleidingskabels, herstructureerde het 
Opperste Gerechtshof de relevante markt en scheidde geisoleerde 
aluminium geleiders van geisoleerde kopergeleiders als behorende 
tot twee verschillende markten op grand van prijs- en kwaliteitsver~ 
schillen, alhoewel er onbetwistbaar een feitelijke concurrentie tussen 

(1) U.S. vs E-1. Du Pont de Nemours and Company, 351 U.S. 377 (1956). 
(2) U.S. vs Bethlehem Steel-Corporation, 168 F. Supp. 576, 587 (1958); - Brown Shoe 
Company vs U.S., 370 U.S. 294, 325 (1962); - Reynolds Metals Company, 309 F2d 
223, 226 (1962); - U.S. vs Ingersoll-Rand Company, 320 F2d 509 (1963); - U.S. 
vs Continental Can Company, 378 U.S. 441, 453 (1964) : ,Interchangeability of use and 
cross-elasticity of demand are not to be used to obscure competition but to recognize 
competition, where in fact competition exists"; -U.S. vs Jos Schlitz Brewing Company, 
253 F. Supp. 129 (1966); - zie eveneens onder de Sherman Act : U.S. vs First National 
Bank & Trust Company of Lexington, 376 U.S. 665, (1964). 
(3) U.S. vs Von's Grocery Company, 384 U.S. 270, 272 (1966). 
(4) U.S. vs Aluminum Company of America, 377 U.S. 271, 276 (1964). 
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de twee produkten hestand. Het gebrek aan economisch verant
woorde testen die tevens hanteerbaar zijn bij de rechtsbedeling, 
hebben de rechtbanken ertoe gebracht bij het afbakenen van de 
relevante markt van de betrokken produkten tamelijk vrij te werk te 
gaan, zodat de meest bruikbare regel die naar voren treedt uit uit
spraken over marktafbakening is, ,dat een fusie onwettelijk is tenzij 
ze de test doorstaat in die redelijkerwijs afgebakende markten die 
produktsgewijs en geografisch het minst gunstig zijn" (1). 

B. DE RELEV ANTE GEOGRAFISCHE MARKT 

Bij het op een economisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze af
bakenen van de relevante geografische markt nemen de. moeilijk
heden voor een zinvolle economische analyse nog toe_ (2). Onder de 
oude tekst van artikel 7 van de Clayton Act werd vereist dat de anti
concurrentiele gevolgen van een overname van aandelen moesten 
bewezen worden in any section or community. In markten van zeer 
beperkte geografische omvang was het vaak onmogelijk het bestaan 
van anticoncurrentiele gevolgen te bewijzen. Om deze ·moeilijkheden 
te ondervangen werd de relevante geografische markt in het Celler
Kefauv(!r amendement ruimer bepaald als any section of the country. 
In verscheidene beslissingen werd een ernstige paging gedaan om 
tot een zinvolle afbakening van de geografische markt te komen (3). 
In U.S. vs Pabst Brewing Company (4) werd de betekenis van de 
relevante geografische markt als maatstaf voor het afbakenen van het 
domein waarbinnen de inbreuk plaats vindt, naar de achtergrond 
verwezen en werd het ontbreken van het bewijs voor de relevantie 
van de aangegeven markt als minder belangrijk beschouwd (5). 
Raadsheer Black schreef dat de aanklager het bestaan van de rele
vante geografische markt niet moest aanduiden zoals een corpus 
delicti : ,Deze zin (in any section of ihe country) vraagt geen afbakening 
van een dee! van het grondgebied met paaltjes. zoals een landmeter 
een stuk land zou opmeten ... Wanneer er een anticoncurrentieel 

(1) DAVIDOW, J., Conglomerate mergers and section seven. The limitations of the anti-merger 
Act, 68 Col. L. Rev. 1231, 1233 (I968);- zie eveneens: ORGANISATION DE CooPERATION 
ET DE DEVELOPPEMENT EcoNOMIQtJEs, La puissance economique et Ia loi, Paris, I970, biz. 32. 
(2) CELLER, E., The Geller-Kefauver Act and the quest for market certainty, so A.B.A.]. 
559 (1964); - HALE, G. E. and HALE, R., Delineating the geographic market, a problem 
in merger cases, 61 Nw. U.L. Rev. 538 (I966); - O.C.D.E., o.c., biz. 32, 36. 
(3) Brown l)hoe Company vs U.S., 370 U.S. 294 (I962);- U.S. vs Philadelphia National 
Bank, 374 U.S. 321 (19(/3). 
(4) U.S. vs Pabst Brewing Company, 384 U.S. 546 (I966). 
(5) In een afzonderlijke meerderheidsopinie achtten de raadsheren Harlan en Stewart 
nochtans het bestaan van de relevante geografische markt bewezen. 
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effect bestaat, is deze en iedere andere procedure onder artikel 7 
ondergeschikt aan de cruciale vraag of een fusie de vrije mededinging 
zal aantasten om het even waar in de Verenigde Staten (x). 
Deze stelling maakt het afbakenen van de relevante geografische 
markt praktisch overbodig, op voorwaarde dat er hoe dan ook een 
anticoncurrentieel effect ten gevolge van de fusie wordt vastgesteld. 
Dit heeft op zijn beurt een enorme weerslag op de procentsgewijze 
berekening van het marktaandeel die zeer belangrijk is bij het be
palen van de economische machtspositie van een vennootschap en 
de graad van concentratie van de markt waarin zij bedrijvig is. Het 
marktaandeel hangt immers rechtstreeks af van de omvang van de 
totale markt waarin men dit aandeel situeert, het volstaat de rele
vante markt op een bepaalde manier af te bakenen om aan te tonen 
dat twee vennootschappen door hun fusie een marktaandeel ver
werven dat gevaren inhoudt voor de vrije mededinging (2). Hierbij 
client mente bedenken dat in markten van geringe omvang men zeer 
gemakkelijk tot het besluit komt dat een fusie of combinatie anti
concurrentiele gevolgen zal hebben op grond van het overdreven 
marktaandeel van de betrokken vennootschappen, omdat in een 
kleine markt een groot aantal onafhankelijke mededingers gewoon
weg economisch niet leefbaar is en versnippering van onderriemingeri 
niet verantwoord is vanuit het standpunt van hun economisch ren
dement. 

C. HET MARKT AANDEEL ALS MAA TSTAF, DE ONTWIKKELING NAAR 
DE STRUCTUURANALYSE 

Het element dat de rechtbanken in het marktonderzoek evenwel 
altijd als het belangrijkste hebben beschouwd is het marktaandeel 
van de fusionerende of combinerende vennootschappen. Dit markt
aandeel werd dan beoordeeld in functie van de bestaande graad van 
economische concentratie met op de achtergrond de incipiency 

(I) 384 U.S. 546, 549, 550. 
(2) In the matter of Foremost Dairies, 6o F.T.C. 944, 1061 (1962), poogde de antitrust
administratie aan te tonen dat twee kleine en ver uiteenliggende agglomeraties, Sioux 
Falls (South Dakota) en Abilene (Texas) de relevante geografische markt uitmaakten. 
De verweerder voerde als argument aan dat deze markten niet afzonderlijk konden worden 
beschouwd omdat het Celler-Kefauver amendement het woord community precies had 
verwijderd als de relevante geografische markt waarin de anticoncurrentiele effecten 
moesten worden getest. De Federal Trade Commission antwoordde hierop : ,Section 7 
as amended now requires that competition be adversely affected in a ,section of the coun
try". As interpreted by the courts this determination must be made on the basis of econo
mic reality. Thus if the nature of the product or the characteristics of an industry are 
such that an area which may be designated as a community is of economic significance, 
there is ,no bar to recognizing that area as a section of the country, within the intent of 
Section 7''. 
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doctrine die erop gericht was iedere beweging van economische con
centratie in de kiem te smoren ( 1 ). Alhoewel historisch de eerste 
bedoeling van het Geller-Kefauver amendement was de rechtstreekse 
overname van activa eveneens onder de toepassing van de antitrust
wetgeving te brengen, was het onmiskenbaar dat de dreiging van de 
voortschrijdende economische concentratie door fusies en combina
ties, de hoofdbekommernis uitmaakte van het Congres. Toch weiger
de het Congres fusies en combinaties zonder meer buiten de wet te 
stellen, zodat er een scheidingslijn moest getrokken worden tussen 
toelaatbare en ontoelaatbare fusies en combinaties. Bij het trekken 
van deze lijn keerde het Congres terug naar het fundamentele crite
rium van de antitrustwetgeving: de aantasting van de vrije merle
clinging (2). De moeilijkheid om voor het handhaven van de vrije 
mededinging precieze, eenvormige en hanteerbare maatstaven te 
vinden op grond waarvan fusies en combinaties konden beoordeeld 
worden, heeft geleid tot de enorme complexiteit van de antitrust
argumentatie, waarbij allerlei feiten en gegevens werden aangevoerd 
om het economisch verband tussen een bepaalde fusie of combinatie 
en het aantasten van de vrije mededinging te bewijzen of te ontken
nen (3). Deze tendens werd nog versterkt door de neiging van de 
advocaten van de verdediging om allerlei al dan niet terzake doende 
economisch bewijsmateriaal aan het onderzoek van de rechtbank te 
onderwerpen, zodat deze de gegevens gewoon materieel niet kon 
verwerken en beoordelen en de beslissing vatbaar werd voor de be
schuldiging van willekeur (4). 

In U.S. vs Philadelphia National Bank (5) werd het Opperste Ge
rechtshof geconfronteerd met deze stortvloed van economische ge
gegevens. Raadsheer Brennan schreef : ,Dit is duidelijk het soort 
van vraagstelling dat in de meeste gevallen niet vatbaar is voor een 
klaar en precies antwoord. Het vereist niet aileen een beoordeling 
van het onmiddellijke effect van de fusie op de vrije mededinging, 

(I) MILLER, R. A., Concentration, competition and monopoly, a guideline for horizontal 
merger policy, I2 A.T. Bull. 88I, 89I (I967). 
(2) DoNoVAN, W., Mergers and antitrust Laws, I A.T. Bull. I79. I85 (I955);- HANDLER, 
M., RoBINSON, S., o.c., 6I Col. L. Rev. 629, 664, 667; - CLARK, R. C., Conglomerate 
mergers and section 7 of the Clayton Act, 36 Notre Dame L. 255, 268 (I96I). 
(3) STOCKING, G. W., The rule of reason, workable competition and monopoly, 64 Yale L. 
]. II09 (I955). 
(4) MASSEL, M. S., The new section 7, I A.T. Bull. 543, 547 (I955); -MARKHAM, J. V., 
Merger policy under the new section 7, a six year appraisal, 43 Va. L. Rev. 489, 49I (I957); 
- Comment, ,.Substantially to lessen competition ... " : Current problems of horizontal 
mergers, 68 Yale L. ]. I627 (I959); -RowE, F.M., Mergers and the law. New direction for 
the sixties, 47 A.B.A.]. I074, I076 (I96I); - AscH, P., o.c., I2 A.T. Bull. 865, 874. 
(5) 374 u.s. 32I. 
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maar eveneens een voorspelling van het effect op de concurrentievoor
waarden in de toekomst; dit is wat werd bedoeld toen artikel 7 werd 
gewijzigd met het inzicht anticoncurrentiele tendensen in hun be
ginstadium lam te leggen. Zulke voorspelling is enkel gegrond indien 
zij stoelt op een stevig inzicht in de structuur van de relevante markt; 
de relevante economische gegevens zijn evenwel complex en moeilijk 
te vatten ... wij moeten ervoor waken het inzicht van het Congres niet 
te verdraaien door een te ruim opgevat economisch onderzoek toe 
te staan . . . en zo, in ieder geval waarin het mogelijk is de test van 
onwettelijkheid te vereenvoudigen, zonder geweld aan te doen aan de 
doelstelling van het Congres, belichaamd in artikel 7, zijn de recht
banken verplicht dit te doen in het belang van een verantwoorde en 
praktisch haalbare rechtsbedeling" (1). Het Hof wenste via een 
doorgedreven vereenvoudiging van de marktanalyse de moeilijke 
knoop te ontwarren die was ontstaan door de veelheid en onover
zichtelijkheid van de economische gegevens waarmee het werd ge
confronteerd. Het Hof ging dan verder met de uitwerking van wat 
het beschouwde als de fundamentele test van onwettelijkheid : , ... 
Het overheersende thema dat de motivering van het Congres voor 
de amendementen in 1950 doorstroomde was de vrees voor een 
rijzende vloedgolf van economische concentratie in de Amerikaanse 
economie. Deze intense bekommernis van het Congres rechtvaardigt 
in bepaalde gevallen af te zien van de uitgebreide bewijsvoering over 
marktstructuur, marktgedrag of waarschijnlijke anticoncurrentiele ge
volgen. Meer bepaald menen we dat een fusie die een onderneming 
voortbrengt, die een ontoelaatbaar percentage van de relevante markt 
beheerst en die uitmondt in een significante verhoging van de con
centratie van de ondernemingen in die markt, uit haar aard zelf met 
zo'n grate waarschijnlijkheid de vrije mededinging in aanzienlijke 
mate zal aantasten, dat zij moet verboden worden, wanneer er geen 
bewijzen zijn die duidelijk aantonen dat het onwaarschijnlijk is dat 
de fusie zulke anticoncurrentiele gevolgen zal hebben" (2). Deze uit
spraak wordt zo uitvoerig geciteerd omdat ze de kern vormt van een 
omwenteling in de interpretatie van · artikel 7 van de Clayton Act 
waarbij het beginsel uitgedrukt in de wet, namelijk de bescherming 
van de vrije mededinging, wordt vernauwd tot het beginsel van de 
strijd tegen de economische concentratie. Men gaat daarhij princi
pieel over van een studie van het markteffect en het marktgedrag 

(1) 374 U.S. 321, 362. 
(2) 374 u.s .. 321, 363. 



(gevolg) naar een ZUlvere economische structuuranalyse (medeoor
zaak) (1). 

In zijn formele bewoordingen heeft het Opperste Gerechtshof nag 
vastgehouden aan de test van de vrije mededinging maar bepaalde vor
men van fusies en combinaties acht het uit hun aard zelf zo anticon
currentieel dat zij voortaan zullen beschouwd worden als een over
treding van de Clayton Act, tenzij de verweerder met economische 
argumenten overtuigend het tegendeel kan aantonen. Het Hof heeft 
aldus een vermoeden in het Ieven geroepen dat bepaalde vormen 
van fusies en combinaties anticoncurrentieel werken, zonder dat hier
voor beslissende economische bewijsgrond bestaat en legt de last om 
het tegendeel te bewijzen op de verweerder. Dit betekent nag niet 
dat fusies en combinaties per se als overtredingen van de Clayton Act 
worden beschouwd, aangezien het bewijs tot het tegendeel nag is 
toegelaten. O~wille van de veelheid en de complexiteit van de 
economische gegevens die betrokken zijn in een fusie of combinatie, 
is het voor de verweerder evenwel praktisch onmogelijk op overtui
gende wijze dit negatieve bewijs te leveren (2). Door het instellen 
van dit vermoeden vergemakkelijkte het Hof de bewijslast van de 
aanklager aanzienlijk. Als reden werd hierbij ingeroepen dat een 
fusie of combinatie mathematisch het aantal mededingers op de 
markt doet afnemen en dus de economische concentratie verhoogt 
en dat het de uitdrukkelijke wens was van het Congres om een einde 
te stellen aan de toenemende economische concentratie. Voor de 
aanklager blijft er enkel de verplichting te bewijzen dat er een strek
king tot concentratie of een reeds gevestigde concentratie aanwezig 
is, en dat het marktaandeel van de fusionerende vennootschappen 

(I) SHEEHY, J. E., (citing Corwin Edwards), The test of illegality under section 7 of the Clayton 
Act, 3 A.T. Bull. 49I, 498 (I958); -Comment, o.c., 68 Yale L.]. I627; -HouGHTON, 
H. F., The anatomy of a merger, 6 A. T. Bull. I3I (I96I);- RowE, F. M., o.c., 47 A.B.A.]. 
I074, 1077;- FISHER, W., in BLAIR, FISHER and AusTERN, Antitrust and economic struc
ture, 28 Distr. Col. B.A.]. 347, 355· Deze verschuiving in interpretatie weerspiegelt zich 
eveneens in de zogenaamde Merger guide lines uitgegeven door het Department of justice, 
No. 2 General Enforcement Policy: ,Within the overall scheme of the Department's 
antitrust enforcement activity, the primary role of section 7 enforcement is to preserve 
and to promote market structures conductive to competition. Market structure is the 
focus of the Department's merger policy chiefy because the conduct of the individual 
firm in a market, tends to be controlled by the structure of that market, i.e. by those 
market conditions which are fairly permanent or subject only to slow change (such as 
principally, the number of substantial firms selling in the market, the relative sizes of 
their respective market shares and the substantialty of barriers to the entry of new firms 
in the market)". 
(2) BoK, D., Section 7 of the Clayton Act .and the merging of law and economics, 74 Harv. 
L. Rev. 226 (I96o). 
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aanzienlijk is, bewijs dat vrij gemakkelijk te leveren is op grand van 
een onderzoek van de economische structuur (1). 

Het verleggen van de test van onwettelijkheid van de aantasting van 
de vrije mededinging naar de ontoelaatbare concentratie, gaat in 
tegen de uitdrukkelijke bewoordingen van de Clayton Act, maar is 
verdedigbaar in het licht van de allesoverheersende bekommernis 
van het Congres over het aanzwellende getij van economische con
centratie (z). Deze test levert bovendien een praktisch hanteerbaar 
instrument op (3) om de toelaatbare van de ontoelaatbare fusies en 
combinaties te scheiden, terwijl de wettelijk voorgeschreven maat
staf zich binnen aannemelijke grenzen als onuitvoerbaar had gereve
leerd. 

D. U.S. VS VON'S GROCERY COMPANY, DE CONCENTRATIETEST 

Deze test van onwettelijkheid werd verder gepreciseerd in U.S. vs 
Von's Grocery Company (4), waar het belang van de tendens tot 
en de graad van concentratie en de omvang van het marktaandeel 
nog sterker werden beklemtoond. Zander onderzoek naar de feite
lijke of waarschijnlijke anticoncurrentiele gevolgen besliste het 
Opperste Gerechtshof dat een fusie tussen Von's Grocery Company, 
de derde grootste supermarkt in Los Angeles en Shopping Bag's de 
zesde supermarkt in Los Angeles, die samen een marktaandeel bad
den van 8,9 procent, een inbreuk betekende op de Clayton Act. De 
grondslag voor deze beslissing lag in wat het Hof beschouwde als de 
bedoeling van bet Congres om te allen prijze'-een einde te stellen aan 
de economische concentratiebeweging door een groat aantal concur
renten te handhaven (5) : ,Het (amendement) verruimde het toe-

(r) In U.S. vs Philadelphia National Bank waren deze structuurgegevens de volgende: 
r) het aantal handelsbanken in de beschouwde markt was in twaalf jaar teruggelopen van 
ro8 tot 42; 2) de twee grootste banken controleerden 59 procent van de markt en de vier 
grootsten 78 procent; 3) door de fusie ontstond een bank die aileen 36 procent van de 
markt controleerde. 
De gevolgen van deze uitspraak werden althans voor fusies tussen banken gedeeltelijk 
teniet gedaan door de Bank Merger Act van 1966, waarin mits voorafgaande goedkeuring 
anticoncurrentiele fusies tussen banken worden toegestaan, wanneer het behoud van 
de dienstverlening aan clienten meer gewicht heeft dan de schade toegebracht aan de 
vrije mededinging; - zie U.S. vs Third National Bank of Nashville 390 U.S. 171 (1968); 
-U.S. vs Phillipsburg National Bank and Trust Company, 38 U.S. Law Week 464 (1970). 
(2) Brown Shoe Company vs U.S., 370 U.S. 294, 315 (1962}. 
(3} DEPARTEMENT OF JusTICE, Merger guidelines No. 2 : , ... an enforcement policy em
phasizing a limited number of structural factors also facilitates both enforcement decision 
making and business planning ... ". 
4) U.S. vs Von's Grocery Company, 384 U.S. 270 (1966}. 

(5) 384 U.S. 270, 276 : ,In stating the purposes of this bill, both of its sponsors, Re
presentative Celler and Senator Kefauver, emphasized this fear, widely shared by other 
members of Congress, that this concentration was rapidly driving the small businessman 



passingsgebied (van artikel 7 van de Clayton Act) door niet alleen fu
sies te verbieden tussen concurrenten, wanneer als mogelijk gevolg 
daarvan de vrije mededinging aanzienlijk zou worden aangetast of 
een monopolie zou kunnen ontstaan, maar door alle fusies te ver
bieden die zulke gevolgen zouden hebben. Door het gebruik in 
artikel 7 van bewoordingen die niet alleen betrekking hebben op 
het feitelijke en onmiddellijke effect van een fusie maar die eveneens 
de gevolgen voor de vrije mededinging in de toekomst op het oog 
hebben, poogde het Congres de vrije mededinging tussen een groot 
aantal kleine handelaars te vrijwaren door een einde te stellen aan 
een tendens tot concentratie in het beginstadium vooraleer deze 
tendens volgroeid zou zijn tot het punt waar de markt werd overge
laten aan de greep van enkele grote vennootschappen" (1). ,We 
staan hier voor een eenvoudig geval van twee sterke ondernemingen 
die fusioneren op een manier die ze nog machtiger maakt dan vroeger. 
Indien zo'n fusie ooit geen schending zou betekenen van artikel 7, 
dan vormt ze zeker een overtreding in een markt die gekenmerkt 
wordt door een lange en aanhoudende tendens naar minder en minder 
concurrenten eigenaars, wat precies de tendens uitmaakt waarvan 
het Congres verklaarde dat zij moest beeindigd worden" (2). ,Het 
is voor ons voldoende dat het Congres vreesde dat een markt te
zelfdertijd gekenmerkt door een aanhoudende daling van het aantal 
kleine handelszaken en een groot aantal fusies, langzaam maar on
vermijdelijk zou veranderen van een markt met veel concurrenten 
van gelijke omvang naar een markt met enkele reuzen en dat de 
vrije mededinging hierdoor zou worden vernietigd. Het Congres 
heeft de Geller-Kefauver Act goedgekeurd om zulke vernietiging van 
vrije mededinging te voorkomen" (3). 

Het Opperste Gerechtshof beroept zich op het vrijwaren van de 

out of the market. The period from 1940 to 1947, which was at the center of attention 
throughout the hearings and debates on the Celler-Kefauver bill, had been characterized 
by a series of mergers between large corporations and their smaller competitors resulting 
in the steady erosion of the small independent business in our economy... The dominant 
theme pervading congressional consideration of the 1950 amendments was a fear of what 
was considered to be a rising tide of economic concentration in the American economy. 
To arrest this rising tide toward concentration into too few hands and to halt the gradual 
demise of the small businessman, Congress decided to clamp down with vigor on mer
gers"; - DEPARTEMENT OF JusTicE, Merger guidelines, No. 2; ., ... Thus for example, a 
concentrated market structure, where a few firms account for a large share of the sales, 
tends to discourage vigorous price competition by the firms in the market and to encourage 
other kinds of conduct, such as the use of inefficient methods of production or excessive 
promotional expenditures, of an economically undesirable nature". 

(1) 384 U.S. 270, 277• 
(2) 384 u.s. 270, 278. 
(3) 384 u.s. 270, 278. 
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vrije mededinging in de toekomst (I), om in te grijpen in het heden 
tegen een fusie die plaats grijpt op een achtergrond van licht toe
nemende concentratie, omdat volgens het Hof een aanhoudende 
fusiebeweging een voor een de bestaande concurrenten zal uitscha
kelen, totdat er slechts enkele reuzenondernemingen overblijven en 
omdat vrije mededinging slechts kan bestaan tussen een groot aantal 
concurrenten van geringe omvang. De uitspraak in U.S. vs Von's 
Grocery Co, komt neer op een verbieden van een fusie tussen twee 
van de belangrijkste vennootschappen, die samen een marktaandeel 
van 8,9 procent verenigen in een markt met duizenden overblijvende 
concurrenten en een levendige mededinging, waarin de acht be
langrijkste ondernemingen ongeveer 40 procent van de marktomzet 
controleren en waar er een tendens aanwezig is tot inkrimping van 
het aantal onafhankelijke concurrenten en een zeer lichte verhoging 
van het marktaandeel van de topondernemingen valt waar te nemen, 
zonder dat men onderzoekt of de fusie daadwerkelijk of potentieel 
een anticoncurrentieel effect heeft. Omdat de fusie zo'n afmetingen 
heeft, wordt zij uiteraard geacht de concurrentie aan te tasten, tenzij 
de verweerder het overtuigende bewijs zou leveren van het tegen
deel (2). 

De uitspraak in U.S. vs Von's Grocery Company is de bekroning 
van de incipiency doctrine, die iedere vorm van concentratie . in de 
kiem wenst te smoren (3) en betekent een praktisch per se verbod 
tegen iedere fusie of combinatie van enig belang, die leidt tot horizon
tale integratie. Zij is het voorwerp geweest van scherpe en zeer ge-

(r)· Brown Shoe Co. vs U.S., 370 U.S. 294, 332 : ,.It is true of course, that the statute 
prohibits a given merger only if the effect of that merger may be substantially to lessen 
competition. But the very wording of § 7 requires a prognosis of the probable future 
effect of the merger"; - HANDLER, M., RoBINSON, S., o.c., 61 Col. L. Rev., 629, 668. 
(2) De feiten over concentratie en vrije mededinging in U.S. vs Von's Grocery Co. lagen 
als volgt: de twee fusionerende ondememingen waren respectievelijk de derde (4,7 pro
cent) en de zesde (4,2 procent) grootste onderneming in de markt; op het ogenblik van de 
fusie waren er in Los Angeles nog meer dan 3.900 (I) concurrenten; twee jaren voor de 
fusie hadden de vier belangrijkste supermarkten een gezamelijk marktaandeel van 24,4 
procent en de twaalf grootste zaken hadden samen 48,8 procent; het aantal zaken met 
een winkel daalde van 1950 tot 1961 van 5.365 tot 3.818; het aantal zaken met meer dan 
een vestiging steeg evenwel in de periode van 1953 tot 1962 van 96 tot rso en het aantal 
met slechts twee of drie vestigingen (kleine handelszaken) nam in dezelfde periode toe van 
56 tot 104; het marktaandeel van de belangrijkste supermarkt Safeway daalde van 14 
procent tot 8 procent van 1948 tot 1958; het marktaandeel van de twee grootste super
markten daalde van 21 tot 14 procent; voor dezelfde periode steeg het marktaandeel van 
de twintig grootste supermarkten van 44 procent tot 57 procent; van deze twintig super
markten waren zeven ondernemingen evenwel nieuwkomers die zich als nieuwe con
currenten hadden opgeworpen; - er werd niet betwist dat de fusie het niveau van de 
concurrentie niet onmiddellijk aantastte (zie 384 U.S. 270, 28r). 
(3) BoWMAN, W., Incipiency, mergers and the size question, 1 A. T. Bull. 533, 536 (1955); 
- KAHN, E., Economic and legal approaches to antitrust, an attempt to clarify the issues, 
2 A. T. Bull. 267 (1957). 
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grande kritiek met name vanwege de raadsheren Harlan en Stewart (r) 
en moet dan oak beschouwd worden als het eindpunt van het juri
disch haalbare in de strijd tegen economische horizontale integratie (2). 
Een aanval op fusies van vennootschappen met nag kleinere markt
aandelen zou stuiten op de toepassing van de de minimis regel die 

(1) Raadsheer STEWART maakte bezwaar tegen de vereenvoudiging van de probleemstel
ling door het uitschakelen van ingewikkelde economische gegevens, eiste een volledig 
onderzoek van de economisch context van de industrie waarin de fusie zich had voorge
daan, en beklemtoonde dat de wet er niet was om bepaalde concurrenten . maar wei om de 
concurrentie in het algemeen te beschermen : .,First the standards of § 7 require that 
every corporate acquisition be judged in the light of the contemporary economic con
text of its industry. Second, the purpose of § 7 is to protect competition, not to protect 
competitors, and every § 7 case must be decided in the light of that clear statutory pur
pose" (384 U.S. 270, 282). De geldigheid van de theorie dat vrije mededinging gelijk 
staat met een gedeconcentreerde markt van talrijke kleine concurrenten werd eveneens in 
twijfel getrokken : .. The Court makes no effort to appraise the competitive effects of 
this acqui~ition in terms of the contemporary economy of the retail food industry in the 
Los Angeles area. Instead through a simple exercise in sums, it finds that the number 
of individual competitors in the market has decreased over the years and, apparently on 
the theory that the degree of competition is invariably proportional to the number of 
competitors it holds that this historic reduction in the number of competing units is 
enough under § 7 to invalidate a merger within the market, with no need to examine the 
economic concentration of the market, the level of competition in the market, or the 
potential adverse effect of the merger on that competition" (384 U.S. 270, 282). Raads
heer Stewart vervolgde dan met een indrukwekkend nauwkeurige analyse van de markt, 
waarin hij overtuigend aantoonde dat van enige aantasting van vrije mededinging of zelfs 
van enige vorm van concentratie geen sprake kon zijn : .,And most important of all, the 
record simply cries out that the numerical decline in the number of single-store owners 
is the result of transcending social and technological changes that positively preclude 
the inference that competition has suffered because of the attrition of competitors" 
(384 U.S. 270, 289). ,.The large number of separate competitors and the frequent price 
battels between them belie any suggestion that price competition in the area is even re
motely threatened by a descent to the sort of consciously interdependent pricing that is 
characteristic of a market turning the corner toward oligopoly" (384 U.S. 270, 300). Zijn 
meest fundamentele kritiek was evenwel gericht tegen de verschuiving van de test van 
onwettelijkheid : .,Under § 7 as amended, a merger can be invalidated if and only if, 
the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to 
create a monopoly" (384 U.S. 270, 283). In weerwil van de nadruk die het Congres legde 
op. de dreiging van de economische concentratie heeft het volgens raadsheer Stewart, de 
tendens tot concentratie zelf nooit tot de formeel wettelijke maatstaf van de overtreding 
verheven . .,Untroubled by the language of § 7• its legislative history, and the cases con
struing either that sectio1;1 or any other provision of the antitrust laws, the Court grounds 
its conclusion solely on the impressionistic assertion that the Los Angeles retail food 
industry is becoming concentrated, because the number of single store concerns has 
declined" . .,Nothing in the present record indicates that there is more than an ephemeral 
possibility that the effect of this merger may substantially lessen competition. Section 7 
clearly takes reasonable probability as its standard. That standard has not been met here" 
(384 U.S. 303, 304). Raadsheer Stewart wees erop dat deze uitspraak gevaren inhield voor 
de vrije mededinging die zij meende te bevorderen, omdat de succesvolle kleine en middel
grote ondernemingen waarvan een sterke concurrentiele stroming uitgaat juist door dit 
soort beslissingen worden afgeschrikt om samen te spannen en hun concurrentiele slag
vaardigheid te vergroten. 
(2) In de zaak Foremost Dairies (6o F.T.C. 944, 1067 (1966)) ging de Federal Trade 
Commission nag een stap verder met het argument dat zelfs wanneer de fusie plaats vond 
in een markt waar zich een tendens tot deconcentratie voordeed, zij nag buiten de wet 
kon worden gesteld omdat de deconcentratiebeweging nag sneller zou zijn doorgegaan, 
indien de fusie niet had plaats gevonden. 
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vastgegroeid is in alle geledingen van het Amerikaanse recht en die 
het principe huldigt dat beneden een bepaalde drempel het maat
schappelijk belang van de betwisting geen rechtsvervolging recht
vaardigt volgens de rechtspreuk de minimis non curat praetor. Fusies 
of combinaties tussen vennootschappen die ieder een a twee procent 
van de markt vertegenwoordigen kunnen niet redelijkerwijs be
schouwd worden als een bedreiging voor de vrije mededinging in een 
markt die concurrentieel is op het ogenblik van de fusie (1). 

§ 2. De verticale integratie 

De verticale integratie bestaat in een fusie of combinatie van twee 
ondernemingen die niet in een concurrentiele verhouding staan, · 
waarbij de ene optreedt als aanbieder of producent van bepaalde 
produkten of diensten en de andere als vrager of consument van die
zelfde produkten of diensten (2). Het gaat dus om ondernemingen 
waarvan de activiteiten · kwalitatief verschillen en die ieder opeen
volgende stadia vertegenwoordigen in het produktie- of distributiepro
ces. Een klassiek voorbeeld is de overname door een producent van 
ruw staal, van een onderneming voor metaalbouw en mechanische 
constructies waarin ruw staal wordt verwerkt. 

A. DE MAATSTAVEN VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE INBREUK 

Bij het beoordelen van de verschillende vormen van verticale inte
gratie valt het nog moeilijker aan te tonen, dan bij de horizontale 
integratie, dat de vrije mededinging door een bepaalde fusie of com
binatie ernstig wordt aangetast. Omdat de fusionerende onderne
mingen uiteraard geen concurrenten zijn kan men niet beweren dat 
er concurrenten worden uitgeschakeld, dat het marktaandeel van de 
fusionerende ondernemingen stijgt of dat de concentratie in de afzet
markt toeneemt. '\lhoewel de tendens tot, en de graad van concen
tratie, evenals het percentage van het marktaandeel een belangrijke 
rol blijven spelen bij het vaststellen van inbreuken, beperkt de be
oordeling bij verticale integratie zich niet tot een economisch reken
sommetje (3). Het behoud van de vrije mededinging wordt bij de 

(r) DEPARTMENT oF JusTicE, Merger guidelines No, 7, Market with trend toward con
centration : ,The Department will ordinarily challenge any acquisition by any firm in 
a grouping of such largest firm showing the requisite increase in market share, of any 
firm whose market share amounts to approximately 2% or more". 
(2) TURNER, D., Conglomerate mergers and Section 7 of the Clayton Act, 78 Harv, L. Rev 
1313, 1314 (1965), 
(3) 384 u.s. 270, 282. 
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verticale integratie mede bepaald door een aantal andere factoren, 
zoals de aanwezigheid van potentiele concurrenten, de aanwezigheid 
van toetredingsdrempels, het afsluiten van de afzetmarkten en distri
butiekanalen (market foreclosure), het beschikken over belangrijke 
financiele reserves (deep pocket doctrine), onrechtstreekse bevoor
deliging in koop- en verkoopcontracten door verplichte afneming 
(reciprocity buying), het verbeteren van de concurrentiele positie door 
het verwerven van vaste afzetmarkten en het concurrentieel herstel 
door fusie of combinatie van economisch verzwakte ondernemingen 
(failing company defense). Het hoeft geen betoog dat een aantal van 
deze factoren ook een rol spelen in de horizontale integratie en in de 
conglomeratie. Met name de theorieen over de deep pocket en recipro
city buying zullen besproken worden in verband met de conglomeratie, 
omdat zij vooral daar tot hun recht komen. De theorieen over de 
failing company defense en het verbeteren van de concurrentiele positie 
door fusie van kleinere ondernemingen worden buiten beschouwing 
gelaten, omdat zij slechts een zeer beperkte draagwijdte hebben (1). 
Het betrekken van al deze factoren in de beoordeling van de verticale 
integratie heeft geleid tot meer evenwichtige uitspraken die econo
misch en juridisch bevredigender zijn dan de laatste uitspraken over 
horizontale integratie. Brown Shoe, Inc. vs U.S. (2) de eerste uitspraak 
voor het Opperste Gerechtshof over een vorm van verticale integratie, 
evenwel gemengd met vormen van horizontale integratie, illustreert 
zeer goed deze evenwichtige beoordeling (3) waarin de tendens tot 
concentratie en het percentage van het marktaandeel wei een belang
rijke maar niet de hoofdrol spelen : .. Vermits de vermindering van de 
hevigheid van de mededinging die kan voortvloeien uit een verticale 
overeenkomst, in de eerste plaats het resultaat is van het afsluiten van 
een gedeelte van de markt dat anders zou openliggen voor concur
renten, is de omvang van het marktaandeel dat wordt afgesloten, een 
belangrijke factor in de vaststelling of een verticale overeenkomst een 
aanzienlijke vermindering van de vrije mededinging of het ontstaan 
van een monopolie inhoudt" (4). Nochtans zal deze factor op zichzelf 
zelden beslissend zijn: .,In zulke gevallen wordt het een noodzaak 

(1) International Shoe Company vs F.T.C., 280 U.S. 291 (1930); - Citizen Publishing 
Company vs U.S., 394 U.S. 131 (1969); - U.S. Steel Corporation vs F.T.C., 38 U.S. 
Law Week 2605 (1970); - BoK, D. C., The failing company defense, 74 Harv. L. Rev. 226 
(1960). 
(2) Brown Shoe Inc. vs U.S., 370 U.S. 294 (1962). 
(3) RAHL, J. A., Current antitrust developments in the merger field, 8 A.T. Bull. 493 (1963); 
- MuELLER, W. F., The current merger movement and public policy, 8 A.T. Bull. 629 
(1963). 
(4) 370 U.S. 294, 328. 
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verschillende economische en historische factoren na te gaan om 
vast te stellen of de overeenkomst die aan een onderzoek wordt 
onderworpen van het type is dat het Congres poogde te verbieden" (1). 
Het Hof onderzocht dan ook de aard en de doelstellingen van de 
fusie, de mogelijkheid dat de concurrentie zou worden verscherpt 
door een fusie van twee kleine ondernemingen of door een fusie met 
een economisch verzwakte onderneming en natuurlijk eveneens de 
tendens tot en de graad van economische concentratie (2). 

B. HET AFSLUITEN VAN AFZETMARKTEN 

Het hoofdargument tegen de verticale integratie in de fusie was 
evenwel dat Brown Shoe hierdoor Kinney definitief uitschakelde als 
een mogelijke afnemer voor andere schoenenfabrikanten, die zelf 
geen rechtstreekse distributiekanalen hadden (3). De redenering die 
hierbij gevolgd werd luidde als volgt : door de overname van een 
distributieonderneming voor zijn produkten is de producent in staat 
een gedeelte van zijn produkten af te zetten zonder bij de overdracht 
naar de distributiekanalen blootgesteld te zijn aan de concurrentiele 
druk van andere producenten. Door aile distributieondernemingen 
in een industrie onder zijn controle te brengen, zou een bepaalde 
producent alle andere concurrerende ondernemingen in de grond 
kunnen boren, niet wegens enige bijkomende concurrentiele ver
dienste, maar gewoon door de concurrerende producenten de toe
gang te ontzeggen tot de distributiekanalen die door een bepaalde 

(I) 370 U.S. 294, 329. 
(2) De cijfergegevens over de economische concentratie en de omvang van het markt~ 
aandeel lieten evenwel geen andere keuze dan te zoeken naar bijkomende anticoncurren
tiele elementen. Net voor de fusie tussen Brown Shoe en Kinney waren er niet minder 
dan 970 onafhankelijke schoenfabrikanten en waren er ongeveer 7o.ooo zelfstandige 
distributiepunten voor schoenen, waarvan er 22.000 als gespecialiseerde schoenwinkels 
werden gecatalogeerd, een aantal dat iedere bewering over een geconcentreerde markt 
ontzenuwde. De opgeslorpte vennootschap G. R. Kinney Company Inc. had een markt
aandeel van amper 1,2 procent van de nationale markt in de detailhandel van schoenen 
en een aandeel van 0,5 procent in de nationale produktie van schoenen. Aileen op het 
vlak van de horizontale integratie legden de cijfers van het marktaandeel van beide ven
nootschappen, als detailhandelaars in schoenen, meer gewicht in de schaal : Brown Shoe 
en Kinney samen controleerden 7,2 procent van aile gespecialiseerde schoenzaken in de 
Verenigde Staten, maar slechts 2,3 procent van aile distributiepunten voor schoenen. In 
32 steden hadden zij een gecombineerd marktaandeel van meer dan twintig procent van 
de totale verkoop in damesschoenen. 
(3) Zie eveneens: U.S. vs Kimberly Clark, Trade Reg. Rep., CCH, 72.or8; - U.S. vs 
Aluminum Company .of America, 233 F. Supp. 718 en 247 F. Supp. 308 (1964); -U.S. 
vs Standard Oil Company of New Jersey, 253 F. Supp. 196 (1966). 

54 



producent volledig worden gecontroleerd (1). Het afsluiten van de 
afzetmarkt is geen beslissend argument, omdat de doeltreffendheid 
van zulke afsluiting bepaald wordt door een aantal andere factoren 
zoals : 1) het doelbewust beleid van de producent om de distributie
kanalen uitsluitend aan zijn eigen produkten voor te behouden; 2) 
de graad van concentratie in de distributie- en de produktiesector, 
en het bestaan van een tendens tot concentratie in beide sectoren ; 
3) het bestaan van een tendens tot verticale integratie van distributie
en produktiesectoren in de industrie als een geheel; 4) het markt
aandeel van het afgesloten distributiekanaal in de distributiesector 
en het marktaandeel van de producent in de produktiesector; 5) het 
bestaan van hinderpalen of toetredingsdrempels op het mveau van 
de distributiekanalen. 

C. DE POTENTI.i!.LE CONCURRENTIE 

De jurisprudentie heeft artikel 7 van de Clayton Act niet alleen ge
bruikt om de vrije mededinging in het heden en de toekomst te vrij
waren, maar pok om de zogenoemde potentiele concurrentie veilig 
te stellen door te beletten dat de toetredingsdrempels tot een bepaalde 
markt te hoog zouden komen te liggen, zodat van buiten uit geen 
nieuwe ondernemingen meer tot die markt zouden worden aange
trokken (2). 

De potentiele concurrentie bestaat in de onrechtstreekse concurren
tiele druk die wordt uitgeoefend op de feitelijke mededingers in de 
markt door ondernemingen in aanverwante markten en industrieen, 
die omwille van hun produktie of hun marktorganisatie, de gericht-

(1) 370 U.S. 294, 332, 334 : .,The existence of a trend toward vertical integration, which 
the District Court found, is well substantiated by the record. Moreover, the court found 
a tendency of the acquired manufacturers to become increasingly important sources 
of supply for their acquired outlets. The necessary corollary of these trends is the fore
closure of independent manufacturers from markets otherwise open to them. And be
cause these trends are not the product of accident but are rather the result of deliberate 
policies of Brown and other leading shoe manufacturers account must be taken of these 
facts in order to predict the probable future consequences of this merger" . ., ... the shoe 
industry is being subjected to ... a cumulative series of vertical mergers which if left un
checked, will be likely .,substantially to lessen competition". We reach this conclusion 
because the trend toward vertical integration in the shoe industry, when combined with 
Brown's avowed policy of forcing its own shoes upon its retail subsidiaries, may foreclose 
competition from a substantial share of the market for men's, women's, and children's 
shoes, without producing any countervailing competitive, economic or social advantages". 
(2) U.S. vs El Paso Natural Gas Co., 376 U.S. 651 (1964); -U.S. vs Penn-Olin Che
mical Co., 378 u.s. I 58 (1964); - u.s. vs Continental Can Co., 378 u.s. 441 (1964); 
- U.S. vs Standard Oil Company of New Jersey, 253 F. Supp. 196 (1966);- F.T.C. vs 
Procter & Gamble Co. 386 U.S. 568 (1967); - F.T.C. vs Bendix Corporation, 38 U.S. 
Law Week 2704 (1970); - anders: U.S. vs Wachovia Corporation, 38 U.S. Law Week 
2694 (1970); - zie eveneens: RAHL, R. A., Applicability of the Clayton Act tot potential 
competition, 12 A.B.A. Antitrust Section Report 128 (1958). 
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heid van hun research, hun aanzienlijke financiele middelen of de 
gelijkenis van de door hen gebruikte technieken en know how, en in 
het algemeen omwille van hun ondernemingsstructuur in aanmerking 
komen om in actieve mededinging te treden zodra de winstmarges 
in de relevante markt voor hen aantrekkelijk zouden worden. Bier
door worden de eigenlijke mededingers ervan weerhouden de prijzen 
onnodig op te drijven, of de dienstverlening aan de clienten te ver
waarlozen (1). Raadsheer Clark drukte dit uit als volgt: ,De aan
wezigheid van een agressieve, goed uitgeruste en goed gefinancierde 
onderneming in dezelfde of aanverwante lijnen van economische 
bedrijvigheid, die er verlangend naar uitziet om een oligopolistische 
markt binnen te dringen zou een belangrijke aansporing tot concur
rentie zijn, die niet kan onderschat worden" (2). Het is duidelijk dat 
fabrikanten en producenten vaak de aangewezen potentiele concur
renten zullen zijn voor de ondernemingen die bedrijvig zijn in de 
distributiesector, zodat bij verticale integratie de uitschakeling van 
potentiele concurrenten een belangrijke rol zal spelen vanaf het 
ogenblik dat er belangrijke toetredingsdrempels tot de distributie
sector bestaan. Het uitschakelen van een potentiele concurrent door 
fusie of combinatie vermindert het gevaar van een concurrentiele 
aan~al op een bepaalde industrietak van buiten uit en -geeft meer 
vrijheid van handelen aan de eigenlijke concurrenten, vooral wan
neer deze bedrijvig zijn in een dicht geconcentreerde markt. De 
potentiele concurrentie heeft evenwel slechts betekenis wanneer er 
een toetredingsdrempel is van enig belang (3). Deze toetredingsdrem
pel kan aller lei vormen aannemen : schaarste aan financiele middelen, 
de noodzaak te beschikken over een uitgebreid distributienet of een 
volwaardige verkoopsorganisatie, het ontbreken van technische know
how, de beperking door octrooien opgelegd aan de industriele uit
bating van uitvindingen, de noodzaak van grate reclamecampagnes, 

(I) U.S. vs El Paso Natural Gas Co., 376 U.S. 6SI, 659, 66o : ,.The effect on competition 
in a particular market through acquisition of another company is determined by the 
nature or extent of that market and by the nearness of the absorbed company to it, that 
company's eagerness to enter that market, its resourcefulness and so on". ,.We would 
have to wear blinders not to see that the mere effects of Pacific Northwest to get into 
the California market, ... , though unsuccessful, had a powerful influence on El Paso's 
business attitudes within the State";- U.S. vs Penn Olin Chemical Co., 37S U.S. ISS, 
174 : .,Nevertheless, potential competition ... as a substitute for ... actual competition 
may restrain producers from overcharging those to whom they sell or underpaying those 
from whom they buy ... Potential competition, insofar as the threat survives ... , may com
pensate in fact for the imperfection characteristic of actual competition in the great majority 
of competitive markets" citing WILCOX, Competition and monopoly in american industry, 
TNEC Monograph No 21, 7-S, (1940). 
(2) 37S u.s. ISS. 174· 
(3) AscH, P., o.c., 12 A. T. Bull. S65, S69. 
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de prijzenoorlog die wordt gevoerd tegen nieuwkomers in de indu
strie, enz. Wanneer men in een bepaalde industrietak een onder.,. 
neming kan opzetten zonder te stuiten op hoge toetredingsdrempels, 
zullen de potentiele concurrenten zo talrijk zijn dat de uitschakeling 
van een van hen geen invloed zal uitoefenen op de vrije mededinging 
in de onderzochte markt (1). 

De vraag die dan moet onderzocht worden in verband met de poteri
tiele concurrentie is op grand van welke maatstaven een onderneming 
als potentiele concurrent in aanmerking wordt genomen. Men kan 
hierbij uitgaan van de werkelijke bedoeling van de onderneming om 
een bepaalde industrie binnen te dringen, zoals die bedoeling naar 
voren komt in documenten, die het inzicht van de Ieiding van de 
onderneming weerspiegelen om een nieuwe industrietak binnen te 
rukken (subjectieve bewijsvoering). Men kan oak afgaan op de aard 
van de produktie- en verkoopsorganisatie van de onderneming, de 
richting van de research, haar finariciele mogelijkheden, de tech
nische complementariteit van haar produkten en het feit dat de 
onderneming af en toe actief heeft deelgenomen aan de mededinging 
in de industrietak, elementen die het waarschijnlijk maken dat de 
onderneming via interne expansie die industrietak zou zijn binnen
gedrongen, ongeacht de bedoeling van haar Ieiding zoals die tot 
uiting komt in geschreven documenten en getuigenissen (objectieve 
bewijsvoering). In U.S. vs Penn Olin Chemical Company, besliste 
het Opperste Gerechtshof dat potentiele concurrentie niet aan een 
subjectieve test kan onderworpen worden (2). Alhoewel een speciaal 
rapport met een gunstig advies voor het starten van een nieuwe 
industrie door de Ieiding van Olin formeel werd verworpen (3), 
stoorde het Hof zich niet aan de beslissing van de ondernemings
leiding en achtte het voldoende objectieve omstandigheden aanwezig 
om te kunnen besluiten dat Olin als een potentiele concurrent moest 
worden beschouwd (4). 

(1) BoWMAN, W., o.c., 1 A. T. S33. S39· 
(2) 37S u.s. ISS, 174· 
(3) 37S U.S. ISS, 167. 
(4) 37S U.S. 15S, 175 : ,Unless we are going to require subjective evidence, this array 
of (objective) probability certainly reaches the prima facie stage. As we have indicated, 
to require more would be to read the statutory requirement of reasonable probability 
into a requirement of certainty. This we will not do; - F.T.C. vs Procter & Gamble 
Company, 3S6 U.S. s6S, sso: ,The Commission also found that the acquisition of Clo
rox by Procter & Gamble eliminated Procter as a potential competitor. The Court of 
Appeals declared that this finding was not supported by evidence because there was no 
evidence that Procter's management had ever intended to enter the industry indepen
dently and that Procter had never attempted to enter. The (objective) evidence, however 
clearly shows that Procter was the most likely entrant". 
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Het onderzoek naar de argumentatie in uitspraken over verticale 
integratie, toont aan dat deze argumentatie veel genmmceerder is en 
minder nadruk legt op de cijfergegevens over concentratie dan in de 
uitspraken over horizontale integratie. De vrije mededinging wordt 
evenmin nag exclusief beschouwd in functie van de prijsvorming in, 
en het aantal concurrenten op de markt. Elementen als potentiele 
concurrentie, werving door reclame en toegankelijkheid van afzet
markten spelen eveneens een rol bij het afwegen van de beslissing. 
Deze tendens tot een terugkeer naar een meer uitvoerige economische 
motivering van de anticoncurrentiele gevolgen van fusies of combi
naties komt nog sterker tot uiting in de beslissingen inzake zoge-
noemde conglomeraties. · 

§ 3· De conglomeratie 

A. BEPALING VAN DE CONGLOMERATIE, HET VERBANO MET DE VRIJE 
MEDEDINGING 

De conglomerate vorm van concentratie kan enkel negatief volledig 
omschreven worden als die fusies en combinaties die niet kunnen 
herleid worden tot een van de vormen van horizontale of verticale 
integratie (1). In principe bestaat de conglomeratie in een fusie of 
combinatie tussen twee ondernemingen die zowel wat de markt voor 
hun eindprodukt als de aard van hun bedrijvigheid betreft, geen 
enkel economisch functioned verband vertonen, zoals bijvoorbeeld 
een fusie tussen een scheepswerf en een bloembollenkwekerij. De 
horizontale vormen en verticale vormen van economische integratie 
waarbij ondernemingen worden gefusioneerd die ofwel gelijkaardige 
produkten verkopen in dezelfde of overlappende markten, ofwel be
drijvig zijn in verschillende stadia van produktie of distributie van 
gelijkaardige produkten worden gekenmerkt door een groot aantal 
convergerende of parallelle bedrijfseconomische relaties. Bedrijfs
economisch kan men deze horizontaal of verticaal gei:ntegreerde on
dernemingen met betrekkelijk weinig moeite ombouwen tot een ge
stroomlijnd geheel, omdat zij kunnen steunen op dezelfde ervaring 
voor een groot aantal elementen van hun bedrijfsactiviteit zoals 
marketing en produktietechniek, of omdat zij elkaar bedrijfsecono-

(1) Note, Conglomerate mergers, the attack on diversification, 2S Pitt. L. Rev. 683, 68s 
(1964); -TURNER, D., o.c., 78 Harv. L. Rev. 1313, 1314; -MuELLER, W. F., Mergers 
among large firms, hearings on economic concentration, Subcommittee on Antitrust and Mono
poly of the Senate Committee on the Judiciary, 89th. Cong. 1st. Sess. SIS, S20 (196s); -
DAviDow, J., o.c., 68 Col. L. Rev. 1231, 1232. 



misch aanvullen met bijvoorbeeld complementaire octrooien of 
licenties, complementaire marktorganisaties of produktieafdelingen. 
Het uitbaten van de bedrijfseconomische relaties die fusionerende 
ond~rnemingen bezitten, verleent deze een relatief concurrentieel 
voordeel tegenover de andere ondernemingen op de markt. De aan
wezigheid van bedrijfseconomische relaties laat toe in de conglome
rate fusies nag een onderscheid te maken tussen : 
- marktverruimende fusies (market extension mergers); 

- produktieverruimende fusies (product extension mergers); 

- zuiver conglomerate fusies (pure conglomerate mergers). 

De marktverruimende en produktieverruimende fusies of combina
ties bevatten in principe nag enkele mogelijke convergerende of 
parallellopende bedrijfseconomische relaties, terwijl er tussen onder
nemingen die fusioneren tot een zuiver conglomeraat in principe 
geen enkele bedrijfseconomische relatie bestaat. Bij marktverruimen
de fusies gaat het om twee ondernemingen die eenzelfde of een ge-
1ijkaardig produkt op de markt brengen in twee geografisch verschil
lende markten, bijvoorbeeld een zuivelbedrijf dat Charleroi en om
geving van melk bedient en een zuivelbedrijf dat Groningen van 
melk bedient (1). Vermits beide ondernemingen in hetzelfde pro
dukt handelen is er ruimte voor uitwisseling van ervaring in pro
duktietechnieken, verkoopspromotie, distributieorganisatie, enz. Bij 
de produktieverruimende fusies gaat het om twee ondernemingen 
die goederen of diensten verhandelen die te sterk verschillen om tot 
eenzelfde relevante markt te behoren, maar die voldoende verband 
met elkaar houden om de toepassing mogelijk te maken van dezelfde 
produktie- en verdelingstechnieken, bijvoorbeeld een fusie tussen 
een fabrikant van zeeppoeder en een fabrikant van detergerende 
reinigingsmiddelen (2). Bij de zuiver conglomerate fusies of combi
naties bestaan deze bedrijfseconomische relaties in principe niet en 
in talrijke conglomeraten worden de verschillende ondernemingen 
ondergebracht in afzonderlijke dochtervennootschappen die ieder 
een volledige zelfstandigheid bewaren in hun bedrijfseconomische 
beslissingen. 
Bij zuivere conglomeraten hebben de fusionerende vennootschappen 
zo' n uiteenlopende bedrijvigheid dat er geen bedrijfseconomisch en 

(1) LoEsCHER, S., Geographical market extension acquisitions, Hearings on Economic Con
centration, Subcommittee on Antitrust and Monopoly, Senate Committee on the judiciary, 89th 
Gong., 1st. sess. 830, 840; - in the matter of National Tea Company, CCH Trade Gases, 
17463 (1966). 
(2) F.T.C. vs Procter & Gamble Company, 386 U.S. 568 (1967). 
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dus ook geen concurrentieel verband tussen hen bestaat (1). Een 
antitrustwet waarvan de formele maatstaf voor inbreuken bestaat uit 
de aantasting van de vrije mededinging, kan moeilijk gebruikt worden 
om een fusie te verbieden die geen verband heeft met de vrije mede
dinging en die zowel het aantal concurrenten op de markt als de 
structuur van de industrie in het algemeen ongewijzigd laat. Deze 
moeilijkheid wordt nag versterkt omdat de meeste conglomeraten 
niet tot stand komen om een .concurrentieel voordeel te halen, of om 
het economisch rendement te verhogen maar om zuiver financiele 
en fiscale redenen die met de vrije mededinging geen uitstaans heb
ben (2). Zowel in financiele kringen als in het Congres werd deze 

(r) DAVIDOW, J.. o.c., 68 Col. L. Rev. I23I, 1237. 
(2) BuTTERS, J. K., LINTNER, J., CARY, W., Effects of taxation on corporate mergers, Boston, 
1951;- LINTNER, J., BuTTERs, J., Effects of taxes on concentration, in Business Concen
tration and Price Policy (1955); - BLAKE, M. F., Taxes and mergers, 102 fl. of Accy 27 
(1956); - HELLERSTEIN, J. R., Mergers taxes and realism, 71 Harv. L. Rev. 254 (1957); 
- BosLAND, C. C., Has estate taxation induced recent mergers?, r6 Nat. Tax.]. 159 (1963); 
-RAY, M. R., The corporate urge to merge, Business Planning and Tax Necessities, 15 Tul. 
Tax Inst. 279 (1966);- DAVIDOW, J., o.c.; 68 Co!. L. Rev. 1231, I238;- CoHEN, S. S., 
Conglomerate mergers and taxation, 55 A.B.A.]. 40 (1969). Fiscale en financiele redenen 
die ·een rol spelen zijn a) de verschillen in price-earnings ratios van de op de beurs verhan
delde aandelen; b) de aftrekbaarheid van belastingen van interest-terugbetalingen; c) 
de technieken van pooling accounting. 
a) De prijzen van de aandelen die op de beurs genoteerd zijn kunnen worden uitgedrukt 
door het bedrag van de jaarlijkse winst van de vennootschap per aandeel vermenigvuldigd 
met een coefficient die bepaald wordt door de verhouding aandelenprijs - jaarlijks winst
bedrag per aandeel (price-earnings ratio). De price-earnings ratio verschilt voor iedere 
vennootschap afzonderlijk. De winsten van vennootschappen die agressief optreden en 
gericht zijn op fusies en combinaties met een hoog potentieel voor economische groei 
en speculatiewinst worden door het beleggend publiek hoog gewaardeerd wat uitmondt 
in een hoge price-earnings ratio. Andere vennootschappen beklemtonen meer constante 
en relatief hoge dividendenopbrengst en hechten minder belang aan de econornische 
groei. Omdat voor deze vennootschappen geen sterke groeiverwachtingen bestaan, worden 
hun winsten relatief laag gewaardeerd door het beleggend publiek wat uitmondt in lagere 
price-earnings ratio's. Het relatieve verschil in price-earnings ratio's stelt de groeigerichte 
vennootschappen in staat de aandelen van de dividendgerichte vennootschappen over te 
nemen aan zeer gunstige ruilvoeten; wanneer zij worden overgenomen genieten de aan
zienlijke winsten van de dividendgerichte vennootschappen van de hoge price-earnings 
ratio van de groeigerichte vennootschappen, wat zich weer reflecteert in hogere beurs
prijzen voor de aandelen van deze laatsten. Dit is voor de groeigerichte vennootschap een 
stimulans om over te gaan tot verdere fusies en combinaties. 
b) De overname van aandelen van een vennootschap gebeurt vaak in ruil voor obligaties 
met hoge rentevoeten uitgegeven door de overnemende vennootschap. De terugbetaling 
van de hoofdsom en de interesten van de obligatielening wordt gefinancierd met de winsten 
van de overgenomen vennootschap, zodat deze in feite haar eigen overname financiert. 
De interesten zijn voor de overnemende vennootschap bovendien aftrekbaar van de ven
nootschapsbelasting. 
c) De fusie of combinatie van vennootschappen wordt boekhoudkundig weergegeven 
door purchase of pooling accounting. Bij pooling accounting worden de bestaande boek
waarden van de respectieve activa van beide bennootschappen samengevoegd, waar
door men het boeken van good-will en meerwaarden ter gelegimheid van- de fusie of com
binatie · vermijdt. Hierdoor blijft het bedrag van de afschrijvingen laag, wat een hoger 
winstcijfer oplevert in de vennootschapsbalans, zodat de gefusioneerde vennootschap 
voor de beleggers economisch meer rendabel Iijkt. 
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financiele en fiscale motivering voor de fusiebeweging onderkend en 
zocht men naar alternatieven, om buiten de antitrustwetgeving om, 
de conglomerate concentratie met fiscale of financiele maatregelen 
tot staan te brengen (r). 

B. DOELTREFFENDHEID VAN DE BESTAANDE WETGEVING 

De antitrust-afdeling van het Departement van justitie beschouwde 
de conglomeraties als een fusiebeweging die even goed als aile andere 
vormen van concentratie onder de toepassing viel van de Clayton 
Act. Het eigen karakter van de zuivere conglomerate fusies werd 
evenwel impliciet erkend door het feit dat het Departement van 
justitie rechtsvervolging beperkte tot gevallen van marktverruimende 
of produktieverruimende fusies. Algemeen werd aangenomen dat de 
opdracht, die bij de wijziging van artikel 7 van de Clayton Act door 
het Congres werd verleend, te vaag was om zuivere conglomerate 
fusies aan te vallen op grand van hun vermeende aantasting van de 
vrije mededinging (2). Omdat de bestaande wetgeving formeel was 
gesteld in termen van monopolie en de aantasting van de vrije mede.:. 
clinging, termen die blijkbaar geen vat hadden op conglomerate fusies 
en combinaties, achtte men het invoeren van nieuwe wetgeving 
noodzakelijk om met succes een aanval op de zuivere conglomeraten 
te kunnen uitvoeren. 
Begin 1969 heeft de antitrust-administratie haar afwachtende houding 
verlaten en is zonder de steun van nieuwe wetgeving tach tot de 

(r) BuDGE, H. H., (Chairman of the Securities and Exchange Commission), Hearings on 
Corporate Acquisitions and Concentration, House Ways and Means Committee, 91st. Gong., 
Ist. sess., March 12, 1969;- MILLS, W., Voorzitter van het House Ways and Means Com
mittee, diende in 1969 een wetsvoorstel in om de aftrekbaarheid van belastingen van in
terest betalingen op obligaties, die bij een overname waren aangeboden in ruil voor aan
delen, te beperken; - zie : BITTKER, B. I., Proposed legislative restrictions on acquisitions 
of stock by conglomerate corporations, 30 fl. of Tax. 354 (1969);- Rep. Wright PATMAN, 
House Banking and currency committee, Gong. Rec. House, Frebuary 17, 1969, Vol. 115 
No. 27, 902, 903. 
(2) BowMAN, W. S., o.c., 1 A.T. Bull. 533, 541; -CLARK, R. C., o.c., 36 Notre Dame 
L. 255, 259; - DAviDow, J., o.c., 68 Co!. L. Rev., 1231, 1239; -U.S. vs International 
Telephone and Telegraph Company, 38 U.S. Law Week 2245, 2246 (1969): ,.The alleged 
adverse effects of economic concentration brought about by merger activity, especially 
merger activity of large diversified corporations such as ITT, arguably may be such that, 
as a matter of social and economic policy, the standard by which the legality of the merger 
should be measured under the antitrust laws is the degree to which it may increase econo
mic concentration, not merely the degree to which it may lessen competition. If the stan
dard is to be changed, however, in the opinion of this court it is fundamental under our 
system of government that that determination be made by the Congress and not by the 
courts"; - McLAREN, R., 5oth. Federal Bar Convention, 39 U.S.L. Week 2173 (1970): 
Het hoofd van de antitrust-administratie liet uitschijnen dat indien de rechtbanken de 
Clayton Act niet zouden interpreteren volgens de zienswijze die wordt voorgestaan door 
de antitrust-administratie, men een wijziging van de wet zou voorstellen die deze ziens
wijze zou sanctioneren. 
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aanval overgegaan (1). In een verklaring voor het House Ways and 
Means Committee zei administratiechef Richard McLaren : ,Ik ben 
er niet van overtuigd dat artikel 7 niet toepasselijk zou zijn op zuiver
dere types van conglomerate fusies, dan degene die de rechtbanken 
tot nu toe behandeld hebben". ,Ik meen dat het vraagstuk te dringend 
is om te kunnen wachten en we zijn bereid het risico te lopen enkele 
rechtsgedingen te verliezen ten einde vast te stellen hoe ver artikel 7 
ons zal brengen in het totstaanbrengen van de huidige versnelde con
centratiebeweging door fusie en van de ernstige sociale ontwrich
ting die naar mijn mening daaraan verbonden is" (2). Volgens deze 
overtuiging is het niet uitgesloten dat zelfs zuivere conglomerate 
fusies en combinaties een nadelig gevolg kunnen hebben voor de 
vrije mededinging onder meer door het uitschakelen van potentiele 
concurrenten, het verhogen van de toetredingsdrempel, het ver
sterken van de positie van de leidende onderneming in de industrie, 
het toenemen van de mogelijkheden voor verplichte afneming, het 
verstoren van het marktevenwicht door een verschil in schaal van de 
nieuwe onderneming en het ontwikkelen van een stilzwijgende be
langengemeenschap tusseh de conglomeraten waarbij ze vermijden 
de concurrentie te intensiveren uit vrees voor tegenmaatregelen door 
andere conglomeraten die ·ze ontmoeten als vrager en aanbieder in 
ver uiteenlopende markten en industrieen. Teneinde dit beleid even
wei met succes te kunnen voeren rekent de antitrust-adrninistratie in 
niet geringe mate op ,het vermogen van de basiswet, om zich aan te 
passen aan gewijzigde omstandigheden en mee te groeien met de zich 
wijzigende patronen van bedrijfsactiviteit en met het toenemende 
ve:dijnde inzicht in de concurrentiele implicaties van de krachten die 
werkzaam zijn in de markt" (3). Wij zullen thans onderzoeken of 
deze wetgeving voldoende juridisch houvast biedt om met succes te 
kunnen worden toegepast en welke richting voor de toekomst wordt 
aangegeven door de tot nu toe beschikbare uitspraken (4). 

(I) Dit nieuwe beleid komt tot uiting in een aantal rechtsvervolgingen die werden inge
steld tegen verscheidene conglomeraten: tegen LingTemco-Vought, Inc. voor de over
name van Jones & Laughlin Steel Corporation; - tegen Northwest Industries, Inc. voor 
de overname van B.F. Goodrich Company; - en drie vervolgingen tegen International 
Telegraph and Telephone Company, respectievelijk voor de overname van Hartford 
Insurance Company, Grinell Corporation en Canteen Corporation. 
(2) McLAREN, R., Hearings on corporate acquisitions and combinations, House Ways and 
Means Committee, 91st. Gong., Ist. sess., March 12, 1969, blz. 8. 
(3) McLAREN, R., o.c., blz. 9· 
(4) De laatste resultaten op dit stuk zijn niet erg bemoedigend: U.S. vs I.T.T. Company 
38 U.S.L aw Week 2245 (1969); -U.S. vs I.T.T. Company, 39 U.S. Law Week, 2366 
(1971). 
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C. CONGLOMERATIE, CONCENTRATIE VAN ECONOMISCHE BESLIS
SINGSMACHT EN VRIJE MEDEDINGING 

In de traditionele analyse van de anticoncurrentiele gevolgen van de 
concentratie, · werd concentratie opgevat als een vermindering van 
het aantal concurrenten in dezelfde markt met een geleidelijke toe
name van het marktaandeel van de leidende ondernemingen (horizon
tale integratie), of als een combinatie van vragers en aanbieders in 
dezelfde industrietak, waarbij de distributiekanalen van die industrie
tak worden afgesloten voor concurrentiele stromingen ( verticale in
tegratie). Deze vormen van concentratie werden beschouwd als 
anticoncurrentieel omdat men ervan uitging dat de vrije mededinging 
het best was gewaarborgd wanneer men een groat aantal zelfstandige 
mededingers had zonder enige beslissende invloed op de markt 
of de industrie. Omdat ze zich beperkten tot een welomlijnde markt 
of industrietak, passen zuivere conglomerate fusies of combinaties 
niet in deze traditionele analyse (1). Zuivere conglomerate fusies of 
combinaties verminderen immers niet het aantal concurrenten op de 
markt, noch verhogen zij het marktaandeel van de leidende onder
nemingen, noch sluiten zij distributiekanalen af voor concurrentiele 
stromingen. Conglomerate fusies en combinaties bevorderen evenwel 
onmiskenbaar de economische concentratie in het algemeen: zelf
standige ondernemingen verdwijnen en maatschappelijke vermogens 
van steeds grotere omvang komen onder controle van een steeds 
kleiner aantal personen (2). Net zoals bij de horizontale en verticale 
integratie vermindert de conglomeratie uiteindelijk het aantal centra 
van onafhankelijke economische beslissingsmacht. Het verhoogt de 
economische machtspositie van een steeds kleiner aantal onderne
mingen en gaat als zodanig in tegen het streven van het Congres en 
het Opperste Gerechtshof om het voortbestaan van de kleine en 
zelfstandige zakenman te vrijwaren (3). Hoewel de vrees voor een 
stijgende vloedgolf van industriele concentratie een van de hoofd
bekommernissen vormde van het Congres werd tijdens de bespre
kingen van het Geller-Kefauver amendement niet zoveel tijd aan de 
conglomeraten besteed, omdat deze vorm van concentratie in de 
per!ode onmiddellijk na de tweede wereldoorlog niet zo belangrijk 

(1) MuELLER, W. F., o.c., 8 A.T. Bull. 629, 641, 643. 
(2) Note, o.c., 25 Pitt. L. Rev. 683, 688; - B1CKS, R. A., Conglomerates and diversification 
under section 7 of the Clayton Act, 2 A.T. Bull. 175, 178 (1957). 
(3) Senator KEFAUVER : ,Shall we permit the economy of the country to gravitate into 
the hands of a few corporations •.. ? Or on the other hand are we going to preserve small 
business, local operations and free enterprise? Gong. Rec. Sen., Vol. 96, biz. 16450; -
U.S. vs Von's Grocery Co., 384 v.S. 270, 278. 



was en zeker niet het scherpste pro bleem vormde van economiscbe 
concentratie in bet algemeen. Uit deze geringere belangstelling van 
bet Congres voor een concentratievorm waarmee bet minder ver
trouwd was, mag men voor de juridiscbe interpretatie nag niet af
leiden dat bet in de bedoeling van de wetgever lag de conglomeraten 
van de toepassing van de bestaande wettekst uit te sluiten. Zulke 
interpretatie zou juridiscb nag meer aanvecbtbaar zijn dan de· uit
spraak in U.S. vs Western Meat Company (x) waarbij de recbtstreekse 
overname van activa van de toepassing van de Clayton Act werd uit
gescbakeld, omdat deze vorm van overname niet formeel buiten de 
wet was gesteld. Evenmin als de wetgever in 1914 kon voorzien dat 
de recbtstreekse overname van activa zich later tot een belangrijke 
weg van economische concentratie zou ontwikkelen, kon de wetgever 
in 1950 vermoeden dat de congloineratie eens de kracbtigste stroming 
zou worden tot economiscbe concentratie. Men moet aannemen dat 
de Clayton Act oak in zijn buidige vorm een opdracbt inboudt tegen 
conglomeraten, indien men op economiscb wetenschappelijke gran
den kan aantonen dat zij de vrije mededinging recbtstreeks of on
recbtstreeks in gevaar brengen. Dit gevaar moet niet met een duidelijk 
oorzakelijk verband worden blootgelegd~ De evolutie op bet vlak van 
de· horizon tale integratie beeft reeds aangetoond dat · goecle -recbtsbe
deling een uitputtend economiscb wetenscbappelijk onderzoek niet 
toelaat. Het volstaat dat men gegrcinde economiscbe aanwijzingen 
vindt, eventueel gesteund door cijfermateriaal, die aanduiden dat 
conglomeraten de vrije mededinging negatief bei:nvloeden. Deze 
stelling is des te sterker omdat de wetgever in 1950 er zich van beeft 
ontbouden om bepaalde specifieke vormen van economische concen
tratie buiten de wet de stellen en enkel met klem formeel de nadruk 
beeft gelegd op bet vrijwaren van de mededinging tegen elke vorm 
van concentratie. 
De cruciale vraag die dan moet worden opgelost is of de conglomerate 
fusies of combinaties aanleiding geven tot een aantasting van de vrije 
mededinging. Op grand van de hierna ontwikkelde argumentatie zal 
op deze vraag bevestigend worden geantwoord. Het is niet omdat 
de fusionerende partijen geen concurrenten zijn, of omdat zij niet in 
een verhouding van vrager tot aanbieder staan, of nag omdat bet 
anticoncurrentiele effect zicb niet tot een bepaalde markt of industrie 
beperkt, maar de ganse economie treft, dat er geen anticoncurrentiele 
effecten bij een conglomerate fusie of combinatie zouden bestaan. 

De anticoncurrentiele gevolgen van een conglomeratie liggen niet 

(1) Zie hoven, noten (2) en (3), biz. 31. 



zozeer in een toename van de economische machtspositie door een 
aangroei van het marktaandeel of door een grotere concentratie in 
een industrietak, maar in het feit dat de onderneming kan optreden 
los van de concurrentiele druk die binnen een bepaalde markt of in
industrie wordt uitgeoefend, door haar omvorming van een een
dimensionale naar een multidimensionale onderneming. 
De essentie van een conglomeraat is, dat het bedrijvig is in verschil
lende markten en industrietakken tegelijk en de markt- en industrie
indelingen als zodanig overschrijdt. In tegenstelling tot de eendi
mensionale onderneming is het conglomeraat in staat zijn econo
mische hulpbronnen van de ene industrie naar de andere over te 
schakelen. Met name is het in staat om een concurrentieel zwakke 
positie in een bepaalde markt te subsidieren met de inkomsten uit 
een markt waar bet financieel sterk staat (1). 

Het is wel zo dat er tussen de verschillende ondernemingen van een 
zuiver conglomeraat geen bedrijfseconomische banden bestaan, maar 
hoe uiteenlopend die ondernemingen oak mogen zijn, zij zijn altijd 
onderling verbonden door een gemeenschappelijke financiele struc
tuur die hen toelaat financiele middelen van de ene industrie naar de 
andere over te brengen om bet hoofd te bieden aan buitengewone 
concurrentiele druk (2). Het achter de hand hebben van een extra
financiele reserve die uit ondernemingen van andere industrietakken 
kan overgepompt worden, biedt een niet te onderschatten concur
rentieel voordeel. 

D. DE ,.DEEP POCKET" DOCTRINE 

Dit wordt gelllustreerd door de zogenoemde deep pocket doctrine die 
wordt toegepast in typische gevallen waarin een reuzenonderneming 
een veel kleinere onderneming in een andere industrietak overneemt. 
De omvang van de financiele hulpbronnen van de moedervennoot
schap verleent aan de dochtervennootschap een aantal rechtstreekse 
concurrentiele voordelen zoals; a) de mogelijkheid om een onbeperkte 
prijzenoorlog te voeren; b) over te gaan tot reusachtige reclame
campagnes; c) bijkomende produktiecapaciteit te bouwen of een 
overschot aan productiecapaciteit in reserve te houden; d) grate be
dragen te besteden aan research ten einde een technische voorsprong 
te verwerven. De bescherming door de financieel machtige moeder
vennootschap verschaft de kleinere dochtervennootschap immers een 
vrij doeltreffende immuniteit tegen opgelopen verliezen, zodat de 

(1) Comment, o.c., 72 Yale L. Rev. 1265, 1266. 
(2) DAVIDOW, J,, o.c., 12JI, 1253• 



economische rentabiliteit en de concurrentiele druk gedeeltelijk wor
den uitgeschakeld als richtsnoer voor haar operaties. Bij afnemende 
economische activiteit zal de dochtervennootschap verliezen kunnen 
opstapelen terwijl haar concurrenten over de kop gaan. Wanneer de 
bedrijvigheid herneemt, ontmoet de dochtervennootschap dan een 
zwakkere concurrentiele weerstand door een vermindering van het 
aantal concurrenten (1). 

E. DE VERPLICHTE AFNEMING 

Naast de mogelijkheid om financiele middelen over te hevelen van 
de ene industrie naar de andere, Iaten algemene economische ver
houdingen binnen een conglomeraat toe de machtspositie die het 
heeft in een bepaalde industrie aan te wenden in een andere industrie, 
waar haar concurrentiele positie zwakker is. Een van de vormen van 
deze machtsoverdracht is reciprocity buying, waarvan het anticoncur
rentiele effect reeds in de rechtspraak werd erkend (2). Reciprocity 
buying bestaat erin dat een vennootschap omwille van haar belang
rijke positie als bevoorrader of afnemer van een tweede vennootschap 
deze laatste ertoe verplicht haar bestellingen te plaatsen bij een derde 
vennootschap, waarin de eerste vennootschap belangrijke econo
mische belangen heeft ( verplichte afneming) (3). Het is een techniek 
waarbij een vennootschap haar aanzienlijke koopkracht of leveran
cierspositie aanwendt als een drukkingsmiddel op haar leveranciers 
of afnemers, niet om een onmiddellijk voordeel te verwerven, maar 
om onrechtsreeks winst te maken door de leveranciers te dwingen 
van een van haar dochtervennootschappen af te nemen: ,Ik koop 
van u, indien u van mijn filialen koopt", of omgekeerd ,Ik zal u be
voorraden op voorwaarde dat u van een van mijn filialen koopt". 

(1) TuRNER, D., o.c., 78 Harv. L. ev. 1313, 1346;- SINGER, E., o.c., so A.B.A.]. 555, 
558; -Reynolds Metals Company vs F.T.C., 309 F2d 223, 230; - F.T.C. VS Procter & 
Gamble Company, 386 u.s. 568, 579. zie voetnoot PuREX; - u.s. vs Aluminum Com
pany of America, 233 F. Supp. 718, 727; -in the matter of National Tea Company, 
F.T.C., CCH. Trade Reg. Rep. 17463 (1966); - in the matter of General Foods Corpora
tion, F.T.C:, CCH. Trade Reg. Rep. 17465 (1966). Hierbij client men eveneens het zoge
noemde chill price effect te vermelden waa.rbij de intrede van een ecomische reus te midden 
van de dwergen op zichzelf zo'n vrees inboezemt, dat de dwergen vermijden een al te 
actieve concurrentie te voeren om hun marktaandeel te verhogen, zodat het prijspeil in 
de industrie bevroren wordt, uit vrees door de reus in een prijzenoorlog vernietigd te 
worden. 
(2) U.S. vs E. I. Du Pont de Nemours & Co., 353 U.S. 586, 6o6 (1956); - F.T.C. vs 
Consolidated Foods Corporation, 380 U.S. 592, 594 (1956); -U.S. vs General Dynamics 
Corporation, CCH Trade Cases 71870 (1966); - Allis Chalmers Manufacturing Com
pany vs White Consolidated Industries, Inc., 38 U.S. Law Week 2057 (1969); - anders 
U.S. vs Northwest Industries, Inc., 301 F. Supp. ro66 (1969);- U.S. vs Wachovia Corpo
ration, 38 U.S. Law Week 2694 (1970); -; MUEJ,.LER, W. F., o.c., 8 A.T. B~ll. 629, 648. 
(3) TuRNER, D., o.c., 78 Harv. L. Rev. 1313, 1386, 
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lndien het conglomeraat een overheersende posttle inneemt bij de 
bestellingen, hetzij als leverancier, hetzij als afnemer, is de druk die 
aldus wordt uitgeoefend werkelijk doeltreffend en zal de tegenpartij 
vrij snel toegeven en haar bestellingen overplaatsen van een onaf
hankelijke concurrent naar een vennootschap die dee! uitmaakt van 
het conglomeraat. 
Deze praktijk werkt uiteraard even anticoncurrentieel als een prijs
afspraak en moet dan oak zonder meer veroordeeld worden, omda:t 
de beslissing bij welke onderneming men bestellingen plaatst, niet 
wordt bepaald door concurrentiele verhoudingen, maar door econo
mische chantage (1). 

Het probleem met het argument van verplichte afneming en met de 
overdracht van economische macht in het algemeen is, waar men de 
drempel van de inbreuk op de wet gaat leggen. Volstaat het te wijzen 
op de structuren van het conglomeraat die zulke economische machts
overdracht mogelijk en zelfs waarschijnlijk maken, of is het vereist 
dat men de vinger kan leggen op bepaalde misbruiken die zich reeds 
hebben voorgedaan, of op de subjectieve bedoeling om van de econo
mische machtspositie gebruik te maken. Vermits de Clayton Act reeds 
fusies en combinaties treft die de vrije mededinging aanzienlijk 
zouden kunnen aantasten, is het bewijs van bestaande misbruiken 
niet vereist. Naar analogie met de redenering die door het Opperste 
Gerechtshof werd gevolgd inzake de uitschakeling van potentiele 
concurrentie (2) kan men zeggen dat de subjectieve bedoeling van 
het conglomeraat om zijn machtspositie uit te buiten niet hoeft be
wezen te worden indien de objectieve economische omstandigheden 
op de mogelijkheid van zulke uitbuiting wijzen. 
Het bestaan zelf van de mogelijkheid voor het conglomeraat om zijn 
economische machtspositie in een industrie te laten wegen op de 

(r) EDWARDS, C., Conglomerate ligness as source of power in business concentration and 
price policy (National Bureau of Economic Research) 331, 342 (1955): ,.Where large and 
powerful concerns encounter each other as seller and buyer, there is sometimes a reci
procal exchange of favors, by which each of the graet enterprises strengthens the other" . 
.,The most common form of such a relationship is probably reciprocal buying. A reci
procal buying arrangement may arise either through formal contract or through an in
formal understanding that may be scarcely distinguishable from a mere policy of cultivating 
the good will of a large customer. The essence of the arrangement is the willingness of 
each company to buy from the other, conditioned upon the expectation that the other 
company will make reciprocal purchases ... Where such relationship is well established, 
it prevents the competitors of each company from selling to the other company, and 
affords to each company whatever increase of size and· strength can be derived from an 
assured place as supplier of the other" (STOCKING, G., MuELLER, W. F., Business reci
procity and the size of firms, 30 J. Bus. U. Chi. 73, 75, (1957). 
(2) u.s. vs Penn Olin Chemical Co., 378 u.s. I 58, 174; - F.T.C. VS Procter & Gamble 
Co., 386 U.S. 568, 580. 



concurrentie in een andere industrie werkt concurrentieverlammend, 
ongeacht het bestaan van misbruiken of subjectieve bedoelingen (I). 

F. VOORW AARDEN TOT MACHTSOVERDRACHT 

Het zich werkelijk voordoen van anticoncurrentiele effecten door het 
overhevelen van financiele middelen, verplichte afneming en in het 
algemeen de overdracht van de druk uitgaande van de economische 
machtspositie van de ene industrie naar de andere is afhankelijk van 
het bestaan van zulke economische machtspositie en de relatieve om
vang van de fusionerende ondernemingen en de respectieve indu
strieen waarin zij bedrijvig zijn. lndien een conglomeraat enkel zou 
bedrijvig zijn in zeer concurrentiele industrietakken, is de mogelijk
heid om zijn economische hulpbronnen van de ene naar de andere 
industrietak over te schakelen praktisch onbestaande, vermits iedere 
onderneming van het conglomeraat in de eigen industrie reeds alle 
middelen moet inzetten om het hoofd te bieden aan de concurrentiele 
druk. De meeste conglomeraten bevinden zich evenwel niet in zulke 
dwangpositie, maar beheersen enkele ondernemingen in oligopolis
tische of sterk geconcentreerde industrieen, waar de concurrentiele 
druk gering is. De prijzen en ook de winsten van deze ondernemingen 
die deel uitmaken van het conglomeraat liggen hoven het concur
rentiele niveau en stellen het conglomeraat in staat om financiele 
reserves op te bouwen die in concurrentiele industrietakken kunnen 
aangewend worden in de strijd tegen de eendimensionale onder
nemingen, die niet beschikken over deze extra-reserves om aan deze 
uitdaging het hoofd te bieden. Dit betekent dat de economische 
macht van een conglomeraat in zulke industrietak niet uitsluitend 
wordt bepaald door concurrentiele verhoudingen, maar gedeeltelijk 
is bepaald door een macht die steunt op anticoncurrentiele verhou
dingen die heersen in een andere sector van de economie. 

Deze economische macht kan slechts met succes worden aangewend 
indien er een zeker verschil is in grootte of schaal tussen de onder
nemingen in het conglomeraat en de ondernemingen in de industrie 
waarin de fusie plaats vindt. Het is duidelijk dat een conglomeraat 
dat enkele monopolieondernemingen bezit met een jaaromzet van 
I .ooo.ooo dollar geen enkele invloed kan uitoefenen in een industrie 
waar de jaaromzet van de gemiddelde onderneming ongeveer 
Io.ooo.ooo dollar bedraagt. In werkelijkheid vertonen juist heel wat 
fusies door conglomeraten het patroon van een reuzenonderneming 

(I) U.S. vs Wilson Sporting Goods Co., CCH Trade Cases 72514, 85772 en 85773 (1968); 
- anders : U.S. vs I.T.T., 39 U.S.Law Week 2366, 2367 (1971). 
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die binnentreedt in het rijk der dwergen (x), zodat schaal- en grootte
verschillen aanwezig zijn die een anticoncurrentieel gevolg hebben. 

G. DEFENSIEVE FUSIES 

Conglomeraten kunnen nog op een andere manier de vrije merle
clinging aantasten. Het binnentreden van een conglomeraat in een 
industrie die hoofdzakelijk uit eendimensionale ondernemingen be
staat kan deze ondernemingen ertoe bewegen aansluiting te zoeken 
bij andere sterkere eendimensionale ondernemingen of conglome
raten, ten einde een tegengewicht te vormen voor de economische 
macht die het conglomeraat zou kunnen uitoefenen. Deze zogenoemde 
defensieve fusies versterken nog het strakke patroon van de industrie
tak, omdat na een reeks van zulke defensieve fusies enkele reuzen
ondernemingen de ganse industrietak kunnen beheersen (2). Men 
kan hiertegen aanvoeren dat het conglomeraat ook bij middel van 
interne expansie, zonder fusie een bepaalde industrie kan binnen
dringen waarbij het dan eveneens zijn economische machtspositie 
kan aanwenden om druk uit te oefenen op zijn concurrenten en aldus 
geleidelijk zijn marktaandeel te verhogen. Hierop moet geantwoord 
worden dat indien het bestaan van de economische machtspositie 
van conglomeraten anticoncurrentieel werkt, de conglomerate fusies 
en combinaties die deze anticoncurrentiele gevolgen kunnen hebben 
door de Clayton Act formeel verboden worden. Wanneer het conglo
meraat via interne expansie een industrie binnendringt moet het 
overigens de toetredingsdrempel overwinnen die vaak zeer belang
rijk kan zijn. Het moet octrooien of licenties en know how verwerven, 
een distributienet organiseren, werkhuizen bouwen, uitrusting aan
werven, een eigen clienteel opbouwen en dit alles terwijl het bloot
staat aan de concurrentie van de gevestigde ondernemingen in de 
industrie. Hierdoor zal het vestigen van een bruggehoofd in een 
industrietak, zelfs voor een conglomeraat, veel langzamer verlopen 
en de uitbreiding van zijn marktaandeel zal aanzienlijk worden ver
traagd zodat het effect van de economische machtspositie voor enige 
tijd wordt gecompenseerd door de moeilijkheden ondervonden bij 
de intrede in de industrie. 

(1) F.T.C. vs Consolidated Foods Corporation, 380 U.S. 592;- in the matter of General 
Foods Corporation, CCH Trade Reg. Rep. 17465;- in the matter of National Tea Com
pany, CCH Trade Reg. Rep. 17463 F.T.C.; - F.T.C. vs Procter & Gamble Company, 
386 u.s. 568. 
(2) U.S. vs Wilson Sporting Goods Company, CCH Trade Cases, 72514, 85775. 



H. DE UNIVERSELE MARKTONTMOETING VAN CONGLOMERA TEN 

Tenslotte kan de conglomeratiebeweging in haar eindstadium uit
monden in een toestand waarin iedere vorm van vrije mededinging 
wordt verstikt. Naarmate de conglomeratiebeweging zich voortzet 
worden meer en meer ondernemingen samengebracht in een beperkt 
aantal multidimensionale vennootschappen. Op een bepaald punt in 
deze ontwikkeling naar concentratie zullen conglomeraten elkaar als 
concurrenten ontmoeten in een of meer industrieen. Een conglome
raat kan wel bereid zijn om zijn economische machtspositie aan te 
wenden tegen zwakkere concurrenten, maar zal aarzelen al zijn ge
wicht in de schaal te leggen tegen een ander conglomeraat, wanneer 
de afloop van een genadeloze concurrentiestrijd die in verschillende 
markten en industrieen wordt gevoerd, onzeker is. Precies zoals in 
een sterk geconcentreerde oligopoliemarkt zal in het eindstadium 
van de conglomerate concentratiebeweging een gering aantal conglo
meraten de prijzen en winstmarges stabiliseren niet in een markt of 
industrie maar in de ganse economie. Het eindresultaat van deze 
universele marktontmoeting van conglomeraten is een algemeen ver
lammend effect op de vrije mededinging. Het valt natuurlijk zeer 
moeilijk te bewijzen dat met deze of gene bepaalde conglomeratie dit 
eindresultaat is bereikt of in het verschiet ligt, maar iedere conglo
meratie van enig belang is een stap in de richting waarvan het uit
eindelijk resultaat een ingrijpen in het beginstadium rechtvaardigt. 

HooFDSTUK IV 

FUSIES EN COMBINATIES IN HET E.E.G.-VERDRAG 

§ 1. De beteugeling van het marktgedrag 

Thans voltrekt zich in Europa en meer bepaald binnen de Gemeen
schappelijke Markt een concentratiebeweging die de economische 
structuur op beslissende wijze zal bei:nvloeden voor de volgende 
generaties, op dezelfde wijze als de huidige structuren van de Ameri
kaanse economie in belangrijke mate werden gevormd door de con
centratiebewegingen die zich voordeden rand de eeuwwisseling en 
na de tweede wereldoorlog (1). De nationale wetgevingen van de 

(i) Voor cijfergegevens betreffende de concentratie in de Gemeenschappelijke Mark.t, 
zie; CANELLOS, P.C., and SILBER, H. S., Concentration in the Common Market, 7 C.M.L. 
Rev. 5, I? e.v. (I970). 
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lid-Staten, die gericht zijn tegen kartels en economische machtsposi
ties kunnen geen oplossing bieden voor een verschijnsel waarvan de 
draagwijdte de nationale grenzen ver overstijgt. Op het niveau van 
het Europees kartelrecht vinden we artikel 86 E.E.G.-Verdrag waar
van de toepasselijkheid op fusies en combinaties hevig wordt betwist. 
De meerderheid van de auteurs is het er over eens dat artikel 86 
E.E.G.-Verdrag ook bedoelt wat het op het eerste gezicht zegt, name
lijk dat misbruiken van economische machtspositie binnen de ge
meenschappelijke markt of een wezenlijk deel ervan buiten de wet 
worden gesteld, wanneer de handel tussen de lid-Staten hierdoor on
gunstig wordt beinvloed en dat het ontstaan of de vorming zelf van 
zulke machtspositie door een beweging van economische concentratie 
niet kan worden aangevallen op grond van artikel 86 (1). De redenen 

(1) VoN DER GROEBEN, H., Das Kartellrecht der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft 
im Lichte Zweieinhalbjahriger Erfahrung, Kartelle und Monopole im Modernen Recht, I, 
biz. 47, 55 (1961) : .,Wie ich schon darlegte, konnen wir nach den geltenden Bestim
mungen des Vertrages Konzentrationen, auch wenn sie die Marktform zu andern drohen, 
nicht verhindern"; - SAMKALDEN, 1., Juridische problemen met betrekking tot artikel 86 
van het E.E.G. Verdrag, R.W., 1964-65, 2097, 2103 : .,Nogmaals artikel 85 beoogt struc
turele wijzigingen in de markt aan te brengen respectievelijk ongewenste wijzigingen te 
voorkomen, terwijl artikel 86 zich beperkt tot de wijze van functioneren van een econo
mische machtspositie" . .,Artikel 85 beoogt de handhaving en de bevordering van het 
marktmechanisme als zodanig; artikel 86 heeft als doe! de handhaving van een feitelijk 
gedrag dat grotendeels overeenkomt met hetgeen bij een andere marktstruktuur door het 
marktmechanisme wordt gewaarborgd";- VAN GERVEN, W., Overzicht van de wetgeving, 
de rechtspraak en de rechtsleer, Europees Recht, T.P.R., 1964, 589, 671: .,Terwijl artikel 85 
he.t verbodsprincipe als uitgangspunt kiest, ligt aan artikel 86 het misbruikbeginsel ten 
grondslag. Ten aanzien van marktbeheersende ondememingen kan men verschillende 
houdingen aannemen : ofwel kan men preventieve maatregelen treffen ten einde het ont
staan van machtsconcentraties te voorkomen door bv. zeals in artikel 66 van het E.G.K.S.
Verdrag wordt voorgeschreven, voorgenomen fusies of concentraties van ondernemingen 
aan een voorafgaande toelating van de overheid te onderwerpen; ofwel kan men repressief 
tewerk gaan door ontstane machtsconcentraties te ontmantelen, ofwel kan men aileen 
misbruiken van economische machtsposities verbieden~ Dit laatste alternatief vindt zijn 
weerslag in artikel86"; -ELLIS, J. J. A., Enkele aantekeningen bij artikel 86 van het E.E.G.
Verdrag, S.E.W., 1965, 317, 328, 329; - HEFERMEHL, W., Marktbeherrschende Unter
nehmen und Zusammenschliisse im Lichte der Artikel 85 und 86 EWG Vertrag, Europees 
Kartelrecht, Postdoctorale Leergang, Leuven, 1968, 161, 168 : .,Bei der Beurteilung dieser 
Frage ist davon auszugehen, dass Artikel 86 EWG Vertrag scharf differenziert zwischen 
der beherrschende Stellung die ein Unternehmen auf dem Gemeinsamen Markt einnimmt, 
und dem Marktverhalten dieses Unternehmens. Nur dieses Verhalten kann, wenn es 

-sich als eine missbrauchliche Ausnutzung der beherrschenden Stellung auf dem Gemein
samen Markt darstellt, verboten sein. Die Quelle des Misbrauchs (La source de I' abus), 
die beherrschende Stellung als solche, die durch ihr Dasein den Wettbewerb beschrankt, 
ist dagegen erlaubt und bleibt als solche unberuhrt; - Verslag namens de Economische 
Commissie van het Europees Parlement nopens de mededingingsregels en de positie van de 
Europese ondernemingen in de gemeenschappelijke _ markt en de wereldeconomie (Verslag 
BERKHOUWER), E.P. Doc. 1969/1970, 197, Handboek voor de Europese Gemeenschappen, 
III, 1970, biz. 1021, 1039; - JoLIET, R., Monopolisation et abus de position dominante, 
Essai comparatif sur I' article 2 du Sherman Act et I' article 86 du Traite de Rome, Rev. trim. 
c. d. Eur., 1969, 645, 688; - MARKERT, K., Concurrence et politique economique dans 
Ia C.E.E. (vertaling), Cinquieme Colloque sur Ia Fusion des Communautes Europeennes, Le 
probleme de Ia. constitution economique europeenne dims Ia perspective de Ia fusion des 
Communautes, decembre 1970, Institut d'Etudes Juridiques Eurcipeennes, Liege, biz. 23 
(gestencilde uitgave). 
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waarop deze stelling is gegrondvest, lopen uiteen. Volgens W. 
Hefermehl (I) moet men een onderscheid maken tussen de markt
positie van de onderneming enerzijds en het marktgedrag anderzijds, 
waarbij artikel 86 ervan uitgaat dat een onderneming met een over
heersende marktpositie verschillende handelingsalternatieven heeft, 
waarvan er sommigen een misbruik uitmaken en andere weer niet. 
Een van deze handelsalternatieven is een marktgedrag dat vrije mede
dinging simuleert, d.w.z. dat de onderneming optreedt alsof ze in 
een concurrentiele verhouding staat (2). Volgens R. Joliet (3) is 
artikel 86 niet doeltreffend in het bestrijden van de economische 
concentratie, omdat in artikel 86 een fundamentele optie werd ge
nomen voor een economische ordening die onverschillig is aan de 
vrije mededinging en het ontstaan van economische machtsposities. 
Uit de voorbeelden van misbruiken die in artikel 86 worden ge
geven leidt Joliet af dat dit artikel in de eerste plaats gericht is, op 
het beschermen van de belangen van de verbruikers. Om deze be
langen te beschermen heeft men geopteerd voor een stelsel van be
teugeling van misbruiken door toezicht en controle en niet voor een 
stelsel van vrije mededinging. 

§ 2. De aanval op de structuren 

Tegen deze interpretatie bestaat evenwel een genuanceerde oppositie 
gedeeltelijk van de Commissie zelf (4) en gedeeltelijk van eminente 

(1) HEFERMEHL, W., o.c., biz. 161, 168. 
(2) Hrb. Antwerpen, 6 juli 1964, R.W. 1964-65, 314. Een interessant voorbeeld van deze 
stelling is de hogervernoemde uitspraak. Union de Remorquage et de Sauvetage N.Y. bezat 
een feitelijk monopolie voor de sleepdiensten in de haven van Antwerpen op het ogenblik 
dat zich een concurrent aandiende onder de naam van N. V. Schelde Sleepvaartbedrijf. 
U.R.S. trachtte S.S.B. uit te schakelen door kortingen en getrouwheidspremies aan te 
bieden aan zijn clienten en door langlopende contracten te sluiten. De rechtbank oordeelde 
dat de praktijken van U.R.S. daden van onn~chtmatige mededinging waren die verboden 
waren op grond van artikel 85 en 86 van het E.E.G.-Verdrag. Dit illustreert een nogal 
vee! voorkomende verwarring tussen misbruik van economische machtspositie en daden 
van onrechtmatige mededinging en doet de vraag rijzen naar het onderscheid tussen 
beide. In haar beschikking liet de rechtbank het bestaande monopolie ongemoeid en liet 
zich dus niet in met het herstellen van concurrentiele verhoudingen, maar beperkte zich 
tot een reeks maatregelen die een einde, moesten stellen aan de misbruiken (controle en 
toezicht op misbruiken). 
(3) JoLIET, R., o.c., 688, 696, verwijzend naar Corwin EDWARDS, International aspects 
of antitrust, biz. 3II. 
(4) Een bewijs hiervan is het onderzoek dat door de commissie werd ingesteld inzake de 
overname door Continental Can Company van Thomassen en Drijver-Verblifa N.V., 
waardoor Continental Can dank zij een vroegere overname van Schmalbach Lubeca A.G. 
een overheersende positie zou verwerven in de Gemeenschappelijke Markt in de sector 
van verpakkingen en emballage; - zie: geschreven vraag 490/69, ].0. des C.E. No. C 
89/1 14 juli 1970. 
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rechtsgeleerden (1). Een radicale stelling wordt verdedigd door P. 
Verloren van Themaat, die poneert dat verregaande concurrentiebe
perkende veranderingen van de marktstructuur (door fusie of com
binatie) als een misbruik van economische machtspositie kunnen be
schouwd worden. Ieclere fusie of combinatie die in de zin van artikel 
85, derde lid, b de mogelijkheid geeft om de mededinging voor een 
wezenlijk deel van de betrokken produkten uit te schakelen moet 
veroordeeld worden (2). Ter verdediging van deze stelling gaat pro
fessor Verloren van Themaat uit van het standpunt dat een econo
mische machtspositie aanwezig is, wanneer een onderneming met 
succes strijdmiddelen toepast die de concurrentie uitschakelen. Een 
fusie of combinatie die het systeem van de effectieve en onvervalste 
mededinging uitschakelt, kan dan ook in principe beschouwd worden 
als een uiting van een economische machtspositie (3). Er wordt hier
voor verwezen naar artikel 3 f E.E.G.-Verdrag dat voorziet in de in
voering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mede
dinging binnen de Gemeenschappelijke Markt niet wordt vervalst 
en daaruit wordt geconcludeerd : ,Ik kan dus niet aannemen dat ar
tikel 86 het tot stand komen van iedere graad van marktbeheersing, 
dus zelfs van monopolies en daarmede de uitschakeling van de markt 
als coordinatie-instrument zou aanvaarden en zich tevreden zou 
stellen met een toezicht op het gebruik van deze onder omstandig
heden absolute marktbeheersing" (4). Een monopolie of dicht oligo
polie schakelt de concurrentie immers uit als ordenend principe voor 
het marktgedrag, zodat er voor de Commissie niets anders zou op
zitten dan ter vervanging van de concurrentiestructuur over te gaan 
tot strenge controle en toezicht die een concurrentieel marktgedrag 
zouden stimuleren. Dit zou leiden tot een groeiend economisch diri
gisme dat totaal onverenigbaar is met de instelling van een regime 
van vrije mededinging zoals in artikel 3 f wordt vooropgesteld. Van
daar dat fusies of combinaties die de vrije mededinging zouden uit
schakelen, als misbruik van economische machtspositie worden be
schouwd binnen het raam van de algemene doelstelling van het Ver
drag om een regime van onvervalste mededinging te vestigen. 

(1) FIKENTSCHER, W., Systemfragen im Europiiischen Recht der Wettbewerbsbeschriinkungen, 
Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung, Festschrift Franz Biihm, 1965, biz. 261; - STEIN
DORFF, E., Behindern Artikel 85 und 86 EWG Vertrag Konzentrationen im Gemeinsamen 
Markt, Rapport voor het Colloquium over ondernemingsconcentratie in de E.E.G., 
Parijs, 1967; - VERLOREN VAN THEMAAT, P., Grensoverschrijdende fusies binnen de E.E.G., 
S.E.W., 1968, 162. 

(2) VERLOREN VAN THEMAAT, P., o.c., biz. 162, 178, 179. 

(3) Idem, biz. 176. 

(4) Idem., biz. 177. 

73 



Hiertegen kan evenwel worden ingebracht dat de vrije mededinging 
niet een van de fundamentele doelstellingen (art. 2) is van het Ver
drag, maar wel door artikel 3 wordt vooropgesteld als een activiteit 
van de gemeenschap om binnen de voorwaarden en het ritme nader 
bepaald in het Verdrag, de doelstellingen ervan na te streven (1). 

Die voorwaarden worden nader omschreven in artikel 86 dat zegt 
dat misbruik van economische machtspositie onverenigbaar is met 
het Verdrag. Artikel 86 spreekt niet over mededinging, terwijl artikel 
85 uitdrukkelijk het vervalsen, verhinderen of beperken van de vrije 
mededinging door overeenkomsten wel verbied indien daardoor de 
ttissenstaatse handel wordt getroffen. Dit verschil in tekst duidt aan 
dat de vrije mededinging als zodanig geen bekommernis is van ar
tikel 86. Uit de gegevens die over de voorbereiding van de Ver
dragstekst voor handen zijn, blijkt dat men er helemaal niet aan dacht 
bestaande economische machtsposities te ontmantelen, maar dat men 
uitging van een onderscheid tussen ententes die de bestaande concur
rentiele verhoudingen aantastten en monopolies of economische 
machtsposities die helemaal geen concurrentie toelieten en die enkel 
in hun uitwerking moesten worden gecorrigeerd (2). 

§ 3· Misbruik van machtspositie en onrechtmatige mededinging 

l)e kern van de interpretatiemoeilijkheid van artikel 86 ligt in de 
draagwijdte die men geeft aan het woordje misbruik. Een aantal voor
beelden die gegeven worden van misbruiken van economische machts
positie zoals boycott, prijzendiscriminatie en ruineuze prijzenonder
bieding (3) zijn tevens handelingen van onrechtmatige mededinging. 
Om tot een duidelijk begrip van het machtsmisbruik te komen moet 
men van meet af aan stellen dat er bepaalde misbruiken zijn die 
handelingen van onrechtmatige mededinging zijn, maar dat het mis
bruik van economische machtspositie zoals omschreven in artikel 86 
E.E.G.-Verdrag zich niet tot onrechtmatige mededinging beperkt. 
Misbruiken die bestaan in daden van onrechtmatige mededinging 
kunnen door om het even welke onderneming gepleegd worden on
geacht of zij een economische machtspositie bekleedt of niet. Ver
mits dit soort misbruiken erin bestaat in de markt op een ontoelaat
bare manier op te treden tegenover de andere concurrenten en uit
sluitend wordt ingegeven door de keuze van het marktgedrag die de 

(1) jOLIET, R., O.C., biz. 645, 696. 
(2) ELLIS, J. J. A., o.c., biz. 317, 325 e.v. 
(3) VERLOREN VAN THEMAAT, P., o.c., biz. 162, 180, 181;- HEFERMEHL, W., O,C,, biz. 161, 
168, 169, 
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overtreder maakt tussen de verschillende handelingsalternatieven die 
hem gegeven zijn, kunnen deze misbruiken enkel door een beteuge
ling van het marktgedrag bestreden worden. Uit de voorbereiding 
van het Verdrag ( 1) kan men even wei afleiden dat men de regeling 
over de onrechtmatige mededinging wenste te scheiden van de 
regeling betreffende de ententes en monopolies. Uit de tekst van het 
Verdrag zelf blijkt dat bepaalde geciteerde objectieve misbruiken van 
economische machtspositie geen betrekking hebben op de onrecht
matige mededinging (2). Eens men de trap van de onrechtmatige 
mededinging overschrijdt, komt men evenwel voor verbijsterende 
interpretatiemoeilijkheden te staan voor het woordje misbruik, om
dat in tegenstelling tot de Sherman Act en de Clayton Act, artikel 86 
niet toelaat te refereren naar een bestaande economische structuur 
(monopolie, oligopolie of concurrentie) om de inbreuk vast te stellen 
en men uit de voorbereiding van het Verdrag geen uitdrukkelijke op
dracht voor de Commissie of de nationale rechter in de richting van 
een bepaalde economische ordening kan afleiden. 
Bij het onderzoek naar de inhoud van het objectieve misbruik van 
economische machtspositie en het zoeken naar een maatstaf om de 
inbreuk vast te stellen kan men niet ontsnappen aan een structuur
analyse en komt men tot de onvermijdelijke conclusie dat marktge
drag en marktstructuur vanaf een bepaald punt niet te scheiden zijn. 

§ 4· Misbruiken tegenover concurrenten 

Bij het doorvoeren van dit onderzoek moet men een onderscheid 
maken tussen enerzijds misbruiken die de concurrenten treffen en 
de concurrentiele verhoudingen op de markt verwringen en ander
zijds misbruiken die de verbruikers treffen. De in artikel 86 gegeven 
voorbeelden van misbruiken, die niet limitatief zijn (3), weerleggen 
de stelling als zou de beteugeling van misbruiken van economische 
machtspositie enkel gericht zijn op het vrijwaren van de belangen 
van de verbruiker (4). Artikel 86 is niet aileen gericht op het bescher
men van de verbruiker tegen een ontoelaatbaar marktgedrag, onge
acht de economische structuren waarin dit marktgedrag zich ont
wikkelt. Artikel 86 is eveneens gericht tegen misbruiken die de con
currentiele verhoudingen schreef trekken en die dus rechtstreeks 
de markstructuur aantasten. Deze laatste misbruiken kunnen op 

(r) ELLIS, J. J. A., o.c., biz. 317, 326. 
(2) Artikei 86b E.E.G.-Verdrag, 
(3) HEFERMEHL, W., O,C,, biz, I6I, 170, 
(4) jOLIET, R., O.c,, biz, 645, 696, 
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twee manieren beteugeld worden, ofwel door het marktgedrag van 
de. overtreder te corrigeren ofwel door de marktstructuur zodanig te 
wijzigen dat de economische machtspositie zelf verdwijnt en een 
misbruik ervan onmogelijk wordt. Het corrigeren van het marktge
drag is een methode die wordt verdedigd op grand van het stelseL 
van economische ordening waarvoor men onder artikel 86 heeft 
geopteerd, namelijk een stelsel van controle en toezicht. Deze methode 
is weinig doeltreffend omdat correctie van het marktgedrag slechts 
post factum kan gebeuren en de oorzaak van het misbruik namelijk 
de economische machtspositie zelf onaangeroerd wordt gelaten. Het 
herstel van de concurrentiele marktstructuur is een drastische en 
meer doeltreffende methode, omdat zij de machtspositie zelf uit
schakelt, maar hiertegen wordt opgeworpen dat deze methode 
steunt op een zwakke juridische fundering in het Verdrag. Het 
Verdrag houdt wel een preambule in over de vestiging van een stelsel 
van onvervalste mededinging maar artikel 3 onderwerpt deze vestiging 
aan de voorwaarden verder gesteld in het Verdrag en waar artikel 8 5 
uitdrukkelijk verwijst naar onvervalste mededinging, wordt daar in 
artikel 86 met geen woord over gerept en bij de voorbereiding van 
het verdrag was er geen sprake van de bestaande economische machts
posities te vernietigen om concurrentiele marktstructuren in · het 
leven te roepen (1). In tegenstelling tot de Sherman Act en de Clayton 
Act houdt het Verdrag geen formele veroordeling in van bepaalde 
economische structuren (monopolie), noch een nadrukkelijke in
tentieverklaring over zulke structuren ( concurrentie en deconcentra
tie). Dit maakt het voor de jurist moeilijk aanvaardbaar om de struc
tuur die de bran is van het verboden gedrag rechtstreeks te treffen. 

§ S· Misbruik van machtspositie tegenover de verbruiker 

Naast misbruiken van machtspositie die de concurrentieverhou
dingen treffen bestaan er misbruiken die de belangen van de verbrui
kers miskennen, zoals onbillijke verkoopprijzen, vermindering van 
dienstbetoon en vertraging in het doorspelen van het voordeel van 
technische verbeteringen naar de verbruiker. De moeilijkheid ligt 
in het vaststellen wanneer een marktgedrag een misbruik uitmaakt 
en welk het marktgedrag is dat geen misbruik uitmaakt, m.a.w. waar 
ligt de maatstaf die moet beslissen over de toelaatbaarheid of ontoe
laatbaarheid van een bepaald marktgedrag? Hierbij kan men twee 
redeneringen volgen. Het misbruik van economische machtspositie 

(1) Zie hoven, noot (2}, biz. 2. 



ten opzichte van de verbruiker doet zich per definitie niet voor in 
een stelsel van vrije mededinging, waar zulk misbruik door de eco
nomische krachten die werkzaam zijn in de markt onmiddellijk zou 
worden afgestraft. Ofwel neemt men aan dater binnen de bestaande 
structuren van monopolie of oligopolie een maatstaf kan gevonden 
worden om toelaatbaar van ontoelaatbaar martgedrag te scheiden, ofwel 
neemt men aan dat de maatstaf moet gezocht worden in het markt
gedrag zoals het zich voordoet in een andere economische structuur 
namelijk in een stelsel van vrije mededinging. Deze laatste stelling 
wordt aanvaard in het memorandum van de experten waarin men 
voor het vaststellen van het misbruik verwijst naar de vrije mede
dinging : het misbruik bestaat erin dat de houder van de econo
mische machtspositie voordelen verwerft die hij niet zou verkrijgen 
bij een werkzame en doeltreffende mededinging (I). De referentie 
naar het stelsel van werkzame en· doeltreffende mededinging om tot 
een aanvaardbaar marktgedrag te komen voor een onderneming met 
een economische machtspositie, valt te rechtvaardigen op de hierna
volgende gronden : 

I) Wanneer men spreekt over billijke of onbillijke prijzen, remmingen 
in investeringen en het doorgeven van de voordelen van technische 
verbeteringen heeft men een marktgedrag op het oog dat .aanvaard
baar moet zijn voor de verbruiker. Het consumptiepatroon van de 
verbruiker houdt geen rekening met de economische structuur waar
in de onderneming werkt, die hem haar goederen en diensten aan
biedt. Bij het beoordelen van een billijk of onbillijk marktgedrag is 
het voor de verbruiker onverschillig of hij met een monopolist, een 
oligopolist of een zuivere concurrent te maken heeft. Hij oordeelt 
enkel of de prijs waaraan hij zich goederen en diensten kan aanschaf
fen, verenigbaar is met de middelen van zijn budget en of deze goe
deren en diensten van voldoende kwaliteit zijn. Welnu afgezien van 
bepaalde schaalvoordelen voor grate ondernerningen in een min of 
meer geconcentreerde markt, zal het prijsniveau in het algemeen 
lager liggen en de kwaliteit beter voldoen in een stelsel van vrije 
mededinging dan in een stelsel van oligopolie of monopolie, zodat 
men kan zeggen dat het marktgedrag van monopolistische of oligo
polistische ondernemingen altijd op een misbruik tegenover de ver
bruiker neerkomt. Het enige middel om daaraan te verhelpen bestaat 
in het opdringen van een marktgedrag dat conform is met het gedrag 
zoals het zich voordoet in een stelsel van vrije mededinging. 

(I) Memorandum sur /a concentration, biz. 22; - CANELLOS, C., and SILBER, M.S., o.c., 
7 C.M.L.R. IJ8, I39 (1970). 
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2) Wanneer men binnen de structuren van monopolie of oligopolie 
naar een marktgedrag zoekt dat tegenover de verbruiker geen mis
bruik van economische machtspositie zou uitmaken, komt men tot 
de vaststelling dat er binnen zulke structuren geen praktisch hanteer
bare · maatstaven zijn om misbruik van toelaatbaar marktgedrag te 
scheiden. De referentiepunten waarop men zich moet richten zijn zo 
veelvuldig, zo complex en dikwijls zo vaag, dat zij niet bruikbaar zijn 
om een oordeel te vormen in een juridische procedure. De controle en 
het toezicht, vereist om een misbruikvrij marktgedrag op te leggen 
aan een onderneming met een economische machtspositie, zouden 
niet alleen leiden tot economisch dirigisme, maar zouden binnen de 
bestaande structuur eenvoudig geen aanknopingspunt vinden met 
de economische werkelijkheid en, ofwel ontaarden in een soort 
theoretische Spielerei, ofwel leiden tot een topzwaar model waarin 
een ganse reeks economische en sociale variabelen zouden betrokken 
worden ter vervanging van de vrij eenvoudige werking van het 
marktmechanisme bij de vrije mededinging. 
3) De beperking die artikel 3 van het Verdrag oplegt aan het be
ginsel van de vrije en onvervalste concurrentie en het ontbreken van 
een duidelijke opdracht tot mededinging in artikel 86 zijn geen redenen 
om te vervallen in een stelsel van economisch dirigisme alleen maar 
om de letter van het Verdrag te respecteren, die zich beperkt tot 
beteugeling van misbruiken en zich niet uitstrekt tot een omvorming 
van de economische structuur. Misbruiken van economische machts
positie tegenover de' verbruiker kunnen op een eenvoudige marrier 
vastgesteld en beteugeld worden door te verwijzen naar het markt
gedrag bij vrije en onvervalste mededinging. Dit marktgedrag kan 
niet door controle of toezicht gesimuleerd worden in een economische 
structuur waar de markt niet of nauwelijks functioneert, maar enkel 
bereikt worden door het instellen van die marktstructuur die dit 
gedrag als een normaal gevolg heeft, d.w.z. door het instellen van 
een regime van vrije en onvervalste mededinging. De omvorming 
van de economische structuur als middel om het machtsmisbruik 
tegenover de verbruiker te bestrijden betekent niet het doorbreken 
van de beperking aan de opdracht tot vrije mededinging opgelegd 
in het V erdrag, wanneer men vaststelt dat het alternatieve bestrij
dingsmiddel, controle en toezicht, neerkomt, niet op een ondoel
treffende beteugeling, maar op helemaal geen beteugeling van het 
misbruik. 



I _I _ :_-_ _c __ c ____ _:c_:_l_:::_;-

BESLUIT 

Dit brengt ons tot een drievoudige, zij het wetmg bevredigende 
conclusie. 
1) Deze misbruiken van economische machtspositie die de concur~ 
rentie treffen en de concurrentiele verhoudingen verwringen, kunnen 
(zij het praktisch weinig doeltreffend) bestreden worden door cor
recties van het marktgedrag. Alhoewel een herstel van de concurren
tiele verhoudingen een veel doeltreffender remedie zou zijn, die het 
kwaad in de wortel aanpakt laat de letter van het Verdrag zulke be
nadering niet toe. 
2) Deze misbruiken van economische machtspositie die de ver
bruiker treffen kunnen niet door een correctie van het marktgedrag 
worden bestreden, omdat met uitzondering van het beginsel van de 
vrije en onvervalste mededinging, er geen hanteerbare maatstaven 
voorhanden zijn om de misbruiken vast te stellen en een billijke ge
dragsnorm voor te stellen. Het stellen van het beginsel van de vrije 
mededinging in artikel 3 enerzijds en het buitengewoon ingewikkelde 
en zelfs problematische karakter van een beteugeling die zich zou 
beperken tot het marktgedrag anderzijds, rechtvaardigen een recht
streekse ingreep in de marktstructuur om een correctie van het 
marktgedrag op een juridisch haalbare manier te bewerkstelligen. 

3) Misbruiken van economische machtspositie kunnen slechts post 
factum bestreden worden volgens de letter van het Verdrag. Dit be
tekent dat · fusies of combinaties niet onder artikel 86 kunnen worden 
aangevallen, tenzij zij gebruikt worden als een rechtsreeks strijd
middel in het begaan van machtsmisbruik. ·De concentratiebeweging 
op zichzelf valt dus buiten de greep van de letter van artikel 86. 

HoornsTUK V 

SLOTBESCHOUWINGEN: DE LESSEN VAN DE 
AMERIKAANSE ERVARING (x) 

Het grondprobleem dat rijst voor iedere wetgeving die een funda
mentele economische ordening voorschrijft kan als volgt geformu
leerd worden : ,;Het praktische probleem voor de wetgeving en de 
toepassing ervan is een evenwicht te zoeken tussen, klaarheid, snel-

(1) Zie hierover : RAHL, J. A., Competition and antitrust in american economic policy : 
are there useful lessons for Europe?, Rapport, Cinquieme Colloque sur Ia fusion des Commu
nautes Europeennes, decembre 1970, lnstitut d'Etudes Juridiques Europeennes, Liege 
(gestencilde uitgave). 
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heid en doeltreffendheid, die het resultaat zijn van per se regels en 
relevantie, die bekomen moeten worden door het volledig toetsen 
van effecten; en de gedragstest te gebruiken wanneer gedragscor
recties mogelijk en doeltreffend zijn, maar de structuurtest te ge
bruiken waar hij aileen kan afrekenen met de subtiele en verscheiden 
manipulaties van monopoliemacht" (1). Dit evenwicht is onmisken
baar beter bereikt in de Amerikaanse wetgeving en jurisprudentie 
dan in de wetgeving en jurisprudentie onder het E.E.G.-Verdrag. 
De Amerikaanse wetgeving heeft het probleem van de vrije mede
dinging onmiddellijk onderkend als een gedragsprobleem dat even
wei niet te scheiden viel van de structuur waarin het gedrag zich 
afspeelt. De Sherman Act veroordeelde bepaalde overeenkomsten 
die belemmeringen oplegden aan het vrije handelsverkeer, maar 
veroordeelde tevens een bepaalde economische structuur namelijk 
het monopolie. Artikel 7 van de Clayton Act veroordeelde fusies en 
combinaties die rechtstreeks de concurrentiele verhouding konden 
aantasten. 
Ret E.E.G.-Verdrag veroordeelde eveneens overeenkomsten die het 
vrije handelsverkeer tussen de lid-Staten belemmerden, maar hield 
zich in artikd 86 afzijdig vane_co11omische structuren en veroordeel
de enkel de misbruiken van economis~h~ ma~htspositie .. t>it gebrek 
aan aandacht voor de vrije en onvervalste mededinging als econo
mische structuur valt niet zo moeilijk te verklaren. Ret E.E.G.
Verdrag zelf sloopte een aantal formidabele structurele hinderpalen 
tot de vrije mededinging binnen de Gemeenschappelijke Markt, zo
dat de economische structuur door de inwerkingtreding van het 
Verdrag zelf op concurrentiele leest werd geschoeid. De belang
rijkste bedreiging voor de vrije mededinging binnen de Gemeen
schappelijke Markt ging niet uit van een concentratiebeweging door 
internationale fusies en combinaties, maar wel van de bestaande 
marktafspraken, de economische machtsposities op de nationale 
markten en de overblijfselen van nationale grenzen en beperkingen 
aan het tussenstaatse handelsverkeer. Bovendien achtte men een be
paalde graad van economische concentratie wenselijk, ten einde de 
Europese ondernemingen een omvang te verlenen, die hen in staat 
zou stellen het hoofd te bieden aan concurrentie van buiten af (2). 

Deze optiek leidde evenwel tot een betreurenswaardig onevenwicht 

(1) SHEEHY, J. E., The test of illegality under section 7 of the Clayton Act, 3 A.T. Bull., 
491, 498 (1958). 
(2) SwANN, D., and McLACHLAN, D. L., Concentration or competition : a european dilemma, 
London, 1967. 
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in de formele opbouw van het Europese mededingingsrecht. Juridisch 
gezien zou dit onevenwicht op de meest bevredigende manier wegge
werkt worden door een wijziging van de verdragstekst die formeel 
fusies en combinaties, strijdig met het handhaven van de vrije mede
dinging, zou veroordelen. Hierdoor zou een vast juridisch fundament 
gelegd worden voor een aanval op overmatige concentratie. Deze 
oplossing is evenwel utopisch omdat een wijziging van de verdrags
tekst op dit punt wellicht nag moeilijker te bereiken valt dan een 
wijziging van de Belgische Grondwet. Zij is trouwens niet nood
zakelijk. 

De Verdragstekst is de basistekst voor de fundamentele economische 
ordening van de Gemeenschappelijke Markt. Deze fundamentele 
economische ordening ligt meer in de richting van een stelsel van 
vrije mededinging dan in de richting van een stelsel van controle en 
toezicht. In een materie die zo snel evolueert als economische ge
dragingen en structuren, is het niet verantwoord in de letter van de 
basiswet de nauwkeurige maatstaf te zoeken voor de oplossing van 
concrete juridische betwistingen. De ontwikkeling van de jurispru
dentie onder de Sherman Act en de Clayton Act toont aan dat het 
vasthouden aan de letter van de wet voor het opleggen van econo
mische normen, leidt tot beslissingen die wellicht juridisch steek
houdend zijn, maar die de wet minder en minder relevant maken ten 
opzichte van de economische werkelijkheid en die zijn functie als 
werkzaam economisch ordeningsbeginsel gaandeweg ondergraven. 
Achteraf moet deze groeiende leemte dan bijgevuld worden door 
wijzigingen die de wettekst in zijn oorspronkelijke functie van econo
misch ordeningsbeginsel herstellen. In de tussentijd werd er evenwel 
een ganse economische structuur opgebouwd zonder wettelijke con
trole, structuur die praktisch onmogelijk teniet kan worden gedaan, 
eens zij gevestigd is. Dit wil niet zeggen dat de Commissie of de 
rechtbanken de Verdragstekst naar eigen inzicht zouden kunnen 
herschrijven, maar het betekent wel dat zij binnen het raam van de 
algemene aanduidingen over de economische ordening die in het 
Verdrag over het mededingingsrecht voorkomen, dit mededingings
recht zouden kunnen aanpassen aan, en terug werkzaam maken in, 
gewijzigde economische omstandigheden. 
Artikel 87, eerste lid van het Verdrag bepaalt dat de Commissie be
last is met het indienen van voorstellen en het opstellen van richt
lijnen, die dienstig zijn voor de toepassing van de beginselen neerge
legd in de artikelen 8 5 en 86 van het Verdrag en het tweede lid voor
ziet met name voorschriften die voor de verschillende bedrijfstakken 
de werkingssfeer van artikel 85 en 86 vaststellen. Binnen het raam 
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van deze bevoegdheid zou het voor de Commissie mogelijk moeten 
zijn om per economische sector, richtlijnen uit te werken in de zin 
van de Merger guidelines, om het marktgedrag en de marktstructuur 
te bepalen, die onverenigbaar zijn met een stelsel van vrije mede
dinging binnen de Gemeenschappelijke Markt (1). Bij de uitwerking 
van deze richtlijnen zou men moeten denken aan een nieuwe inter
pretatie van artikel 85 van het Verdrag, die de toepassing ervan op 
fusies en combinaties niet uitsluit. Tevens zou men moeten rekening 
houden met het verschijnsel van de conglomeratie dat een sectoriele 
analyse overschrijdt. De Amerikaanse ervaring tussen 1914 en 1950 
suggereert, dat indien niet spoedig maatregelen worden getroffen die 
leiden naar een duidelijk beleid onder artikel 86, en een effectieve 
toepassing ervan, de toepassing van artikel 85 in zijn traditionele 
interpretatie wel eens dode letter zou kunnen worden, omdat de 
ondernemingen door hun grate concentratie, op structured vlak alle 
gewenste concurrentiebeperkingen kunnen doorvoeren, die hen onder 
de vorm .van overeenkomsten en akkoorden door artikel 85 verboden 
worden. 

SOMMAIRE 

LA LOI ,CELLER-KEFAUVER", VINGT ANS DE LUTTE CONTRE 

LA CONCENTRATION ECONOMIQUE 

Au moment ou au sein de la Commission europeenne se deroule le debat sur la 
politique a suivre en matiere de fusions et de concentrations de societes commer
ciales dans le Marche commun, le vingtieme anniversaire du Geller-Kefauver Act 
offre une excellente occasion pour donner un apen;u de l' evolution du droit 
antitrust americain pendant une periode de concentration economique acceleree, 
et d' en tirer des enseignements pour canaliser le mouvement de concentration 
economique bouleversant le Marche commun. 

Bref aper~u historique 
Les articles 1 et 2 du Sherman Act et !'article 7 du Clayton Act ont toujours 
constitue les piliers traditionnels du droit antitrust americain, dans sa lutte 
contre la concentration economique. L'article rer du Sherman Act interdit les 
contrats, accords et conspirations portant atteinte au libre commerce, !'article 2 

condamne les monopoles, tandis que !'article 7 du Clayton Act frappe les prises 
de participations d'actions dans le capital social de societes concurrentes. Deja 
en 1904 la Cour supreme decida que la constitution d'une societe holding de
tenant une participation majoritaire dans deux societes ferroviaires concurrentes 
pouvait mettre en danger la libre concurrence. (Northern Securities vs U.S., 
193 U.S. 197). Cette decision ouvrit en principe la voie pour une attaque contre 

(1) CANELLos, P. C., SILBER, H. S., o.c., 7 C.M.L.R. 138, 154 e.v. 



les fusions et autres formes de concentration qui limitaient Ia libre concurrence. 
Elle fut en effet confirmee par les Railroad Cases dans lesquels il fut decide 
que les prises de participations en diverses societes minieres et ferroviaires 
concurrentes, constituaient une atteinte au libre commerce et partant une in
fraction au Sherman Act. 
Cependant, dans U.S. vs U.S. Steel Corporation (251 U.S. 417), Ia Cour supreme 
prit Ia position que toute une serie de fusions aboutissant a Ia formation de Ia 
plus puissante societe metallurgique, dominant largement toute l'industrie, 
ne constituait pas une infraction, parce que, quoique geant industriel, Ia so<#te 
ne constituait pas un monopole, n'avait pas abuse de sa position dominante 
et n' etait point en mesure de controler les prix sur le marche sans le secours 
des autres societes metallurgiques. Ce point de vue se developpa graduellement 
comme Ia theorie dominante en matiere de fusions et de concentrations. Elle 
laissa le chemin libre pour toutes les formes de concentration n'aboutissant 
pas au monopole et dans lesquelles les societes constituantes s'abstenaient 
d'abuser de leur position dominante. 

L'efficacite du Clayton Act en tant qu'instrument preventif a Ia conservation de 
Ia libre concurrence fut serieusement entravee par Ia decision prise dans F.T.C. 
vs Western Meat Company (272 U.S.554). Par cette decision les acquisitions 
directes de l'avoir social d'une societe concurrente furent ecartees du champ 
d'application de !'article 7 du Clayton Act, parce que le texte de cet article ne 
concernait que les prises de participations d'actions dans le capital social de 
societes concurrentes. Ainsi une des deux voies d'acces a Ia concentration echappa 
au controle du Clayton Act, laissant le soin de Ia protection de Ia libre con
currence au seul Sherman Act. La faiblesse de celui-ci fut mise en ~vidence 
par Ia decision prise dans U.S. vs Columbia Steel Corporation (334 U.S. 495), 
dans laquelle Ia Cour supreme estima que Ia plupart des industries aux Etats
Unis ne presentaient pas Ia forme d'un oligopole et que c' etait au Congres et 
non aux tribunaux de prescrire des regles plus severes pour Ia protection efficace 
de Ia libre concurrence, limitant Ies possibilites de fusion et de concentration. 

Le ,Geller-Kefauver Act" au Congres 

L'amendement a !'article 7 du Clayton Act, qui fut propose par le depute Em
manuel Celler et le senateur Estes Kefauver, tendait a inclure dans le champ d'ap
plication de Ia loi les acquisitions directes de l'avoir social, de sorte que toutes 
les formes de fusion et de concentration, dans lesquelles une entreprise aban
donnait son independance economique, furent desormais assujetties a Ia regie 
du maintien de Ia libre concurrence. Cet amendement dont Ia portee originelle 
fut de boucher Ia fuite, fut defendu par les representants de tendances politiques 
diverses pour des motifs tres varies, ce qui a contribue considerablement a Ia 
confusion au moment ou les tribunaux entreprenaient de scruter !'intention du 
legislateur pour arriver a trancher un Iitige. 

Les themes principaux figurant dans le debat furent les suivants : 

- !'abolition de Ia distinction arbitraire entre les acquisitions directes de l'avoir 
social d'une societe, et les acquisitions indirectes par le biais de prises de 
participations d'actions dans le capital social suivies de Ia dissolution de Ia 
societe acquise et !'integration de son avoir social dans Ia societe acquerante; 

- le blocage du mouvement de concentration et Ia prevention de Ia constitution 
de monopoles, par Ia destruction des le debut de toute tendance au monopole; 



- L'accroissement de la rentabilite economique par la distribution de la pro
duction parmi un grand nombre de petites entreprises, au lieu de la con
centration de la production dans un nombre reduit de societes geantes; 

- la protection du petit commer<;:ant independant, comme une institution sociale 
de valeur, garantissant l'autonomie locale politique et economique; 

- la preservation du systeme politique democratique par la protection des forces 
economiques modestes; 

- la prevention de restrictions a la libre concurrence par voi d'acquisitions, 
qui par d' autres textes etaient defendues par voie de contrat ou accord. 

Il ressort clairement du deroulement des debats au Congres, que les prota
gonistes de Ia reforme estimaient les criteres existants dans le Sherman Act 
comme insuffisants pour terminer et prevenir le mouvement de concentration, 
et qu'ils souhaitaient les remplacer par des criteres plus severes visant chaque 
mouvement de concentration des son amercement. Cependant ce point de vue 
ne conduisit pas~ une condamnation formelle dans le texte de la loi, des fusions 
et autres formes de concentration mais se manifesta uniquement dans une 
declaration d'intention ferme que le meilleur moyen de sauver la libre concur
rence etait d'attaquer chaque mouvement de concentration economique des son 
debut. On craignait qu'une condamnation formelle de certaines formes de fusion 
ne flit une methode trop rigide et excluant des fusions qui au point de vue com
petitif meritaient d' etre realisees. Ainsi le critere formel de la contravention 
resta inchange dans le texte de 1' article 7, ce qui preta une certaine flexibilite 
a !'application de la loi, mais laissa les tribunaux avec des problemes d'inter
pretation considerables. ·· 

L' application du ,Geller-Kefauver Act" 

La diversite des problemes qui se posaient a !'occasion de !'interpretation du 
Geller-Kefauver Act, amena les tribunaux a developper des arguments plus 
ou moins specifiques selon qu'il s'agissait de concentrations horizontales, ver
ticales ou des conglomerations. 

L'integration horizontale consiste a la fusion ou la concentration de deux entre
prises produisant des produits identiques ou similaires, qui sont distribues 
dans des marches partiellement ou totalement identiques. Les tribunaux ont 
traite cette forme de concentration par une analyse m:inutieuse du marche. 
D'abord le groupe des produits concurrents est determine (relevant product 
market), puis le territoire sur lequel se deroule la concurrence est delimite (re
levant geographic market) et ensuite !'importance de Ia position de la societe 
sur le marche et le degre de concentration de celui-ci sont examines. 

Le Cellophane C~se (U.S. vs E. I. Dupont de Nemours & Company, 35 I U.S. 377) 
etablit que le marche materiel des produits en concurrence est determine par 
l'elasticite croisee de Ia demande, c'est-a-dire par Ia variation de la demande 
d'un produit par rapport a Ia variation de prix d'un autre produit. A cause 
de sa complexite dans une procedure juridique, ce critere n'a pas toujours ete 
applique rigoureusement et plusieurs fois les tribunaux se sont bornes a baser 
leurs decisions sur des comparaisons entre les differences en qualite, en prix 
et en usage des produits. 
Le marche territorial ou geographique est depuis Ia decision dans U.S. vs Pabst 
Brewing Company (384 U.S. 546) defini comme toute zone territoriale dans 
laquelle se deroule une concurrence effective entre les societes prenant part 



a la fusion. La demarcation de ce marche est subordonnee a la question a savoir 
si la fusion affecte les relations concurrentielles quelque part aux Etats-Unis. 
Cette decision a eu de lourdes consequences pour la definition de la position 
dominante d'une entreprise dans le marche, parce que cette position depend 
directement de !'extension que l'on accorde aux limites territoriales du marche. 
Plus les limites territoriales du marche sont retrecies, plus la concentration 
du marche sera grande et le pourcentage de chaque entreprise dans le chiffre 
d'affaires global du marche eleve. Un marche reduit n'est pas capable de soutenir 
toute une serie de concurrents viables et est inevitablement en proie a un degre 
de concentration eleve. 
Le critere primordial utilise dans les decisions judiciaires sous le Clayton Act 
fut le pourcentage que les societes, prenant part a la fusion, controlaient dans 
le chiffre d'affaires global du marche. Ce pourcentage fut apprecie en concordance 
avec le degre de concentration du marche et avec !'intention de bloquer chaque 
mouvement de concentration des le debut. En plus des criteres mentionnes 
ci-dessus il y a encore beaucoup d'autres criteres qui doivent etre sournis a 
une analyse economique minutieuse afin de pouvoir etablir la preuve de 1' effet 
d'une fusion sur les relations concurrentielles dans le marche. La multitude 
des elements a prendre en consideration rend cette analyse extremement com
plexe et laborieuse au cours d'une procedure juridique. La difficulte de pouvoir 
etablir de faf):on convaincante l'effet negatif d'une fusion sur la libre concurrence, 
fut reconnue par la Cour supreme dans U.S. vs Philadelphia National Bank 
(374 U.S. 321). Dans cette decision la Cour renversa la charge de la preuve 
en faveur de !'administration et etablit une presomption que certaines fusions 
combinant des societes controlant un pourcentage assez important du chiffre 
d'affaires total du marche, constituaient en soi une menace ala libre concurrence 
et dispensait !'administration de prouver l'effet nuisible de la fusion, a moins que 
le defenseur puisse etablir de faf):on convaincante la preuve du contraire. Con
siderant la complexite et la difficulte de la preuve a fournir par le defenseur 
cette presomption equivala a une condamnation absolue de toutes les fusions 
ou autres formes de concentration importantes au niveau horizontal. 

II resta a la Cour a determiner a partir de quel point elle estimait la concurrence 
Iesee, de sorte que la presomption entrait en action. Ceci fut fait dans U.S. vs 
Von's Grocery Company (384 U.S. 270), decision dans laquelle la Cour interdit 
une fusion de deux supermarches dans la banlieue de Los Angeles, controlant 
ensemble 8,9 % de la totalite des ventes du marche. Le marche comptait au 
moment de la fusion encore plus que J.goo entreprises independantes, la con
currence y etait tres vive et la tendance a la concentration peu prononcee. Cette 
decision fut basee principalement sur le fait que le nombre de concurrents 
in dependants avait diminue continuellement et 1' argument que le Congres 
avait en 1950 exprime son intention de bloquer chaque mouvement de con
centration qui pouvait conduire a un marche concentre et anticoncurrentiel. 
Elle fut !'objet d'une critique tres vive de la part du conseiller Stewart qui re
prochait a la Cour d'abandonner le seul critere d'infraction reconnu par la loi, 
a savoir l'effet nuisible de la fusion sur la libre concurrence et qui demontrait 
dans une analyse serree des facteurs economiques dans le marche que l'effet 
sur la concurrence etait negligeable. Dans U.S. vs Von's Grocery Company 
la jurisprudence a atteint les limites de ses possibilites dans le domaine de !'in
tegration horizontale. Un pas plus loin amenerait les tribunaux a prendre en 
consideration des fusions sans aucune importance econornique. 
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L'integration verticale consiste en Ia fusion ou Ia concentration de deux societes 
ne se trouvant pas dans une relation concurrentielle, mais dans une relation 
de producteur et d'utilisateur. Cette forme de concentration a ete jugee de fa~on 
plus flexible et equilibree quant a l' argumentation juridique et economique. 

Quoique le degre de concentration et le pourcentage du controle du marche 
continuent a jouer un role important comme criteres, le maintien de la libre 
concurrence dans !'integration verticale, depend encore d'autres facteurs eco
nomiques tels que la concurrence potentielle venant d' autres industries, les 
barrieres d'acces au marche, le blocage des acces aux debouches pour la distri
bution des produits (market foreclosure), !'existence de reserves financieres im
portantes (deep pocket doctrine), !'existence d'avantages indirects par des contrats 
de livraison ou d'approvisionnement imposes (reciprocity buying) et !'amelioration 
de la position concurrentielle par une fusion d' entreprises faibles (failing company 
defense). 

Cet equilibre de jugement fut illustre par la decision dans Brown Shoe Company 
vs U.S. (370 U.S. 294), le premier cas d'integration verticale a atteindre la Cour 
supreme sous le Clayton Act modifie. La fusion entre Brown Shoe et Kinney, 
deux producteurs et distributeurs de chaussures, fut interdite, non seulement 
a cause du pourcentage de controle des ventes dans le marche national, mais 
egalement a cause de l'intention indeniable de Brown d'imposer ses produits 
aux distributeurs absorbes, la tendance .generale a !'integration verticale dans 
l'industrie et a cause du pourcentage assez eleve dans la vente de chaussures 
dans des marches locaux bien determines. 

La concurrence potentielle a joue egalement un role important dans les litiges 
d'integration verticale. Elle consiste en la pression concurrentielle indirecte 
exercee sur un marche par des entreprises situees dans des industries avoisi
nantes, candidats eventuels a une entree en competition directe. Le probleme 
est de savoir quelles entreprises doivent etre considerees comme concurrents 
potentiels pour une branche d'industrie determinee. La preuve de la probabilite 
d' entree peut etre etablie par des elements objectifs, tels que la similarite entre 
les produits et les methodes de production et de distribution, la direction prin
cipale des recherches scientifiques, et !'existence de moyens d'investissement
importants (preuve objective). La preuve de la probabilite de !'entree en corns 
petition active peut egitlement etre etablie a 1' aide de documents ecrits et de 
temoins, indiquant !'intention de la direction de l'entreprise d'entrer en com
petition (preuve subjective). 

Dans U.S. vs Penn-Olin Chemical Company (378 U.S. 158) la Cour supreme 
trancha la question en faveurs des preuves objectives. L'existence de facteurs 
economiques objectifs indiquant !'entree probable d'une entreprise dans une 
industrie est suffisante pour considerer cette entreprise comme un concurrent 
potentiel, meme s'il n'y a aucune indication que la direction de l'entreprise 
avait des projets pour entrer en competition directe dans ladite industrie, ou 
meme si la direction avait clairement exprime sa desapprobation sur !'idee 
d'entree. 

Une definition complete de la conglomeration n'est possible que d'une fa~on 
negative, c' est-a-dire que la conglomeration englobe toutes les formes de fusion 
et de concentration autres que les formes de concentration horizontale et verticale. 
En principe les entreprises qui font part d'une conglomeration ne maintiennent 
pas de relations concurrentielles et meme pas de relations economiques; elles 
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appartiennent a des industries differentes et meme disparates, comme par exemple 
une fusion entre un chantier naval et une entreprise cultivatrice de fleurs. Le 
fait que les entreprises faisant part d' une conglomeration ne se trouvent dans 
aucun lien de concurrence, rend particulierement difficile !'application d'une loi 
dont la violation est formulee en termes d'atteinte a la libre concurrence. A 
premiere vue il est impossible qu'une fusion entre societes aussi disparates puisse 
influencer l'intensite de la libre concurrence. Ce point de vue est confirme 
par le fait que de nombreuses conglomerations se produisent non pas pour des 
raisons concurrentielles mais principalement pour des raisons financieres et 
fiscales. Quoique !'administration fut d'avis que les conglomerations etaient des 
formes de fusions ou de concentration soumises a 1' application du Clayton Act, 
la difficult€: d'appliquer le critere de la libre concurrence se refleta dans la poli
tique de la poursuite des violations. Les poursuites contre les conglomerations 
furent peu nombreuses et dirigees uniquement contre des cas ou l'on pouvait 
demontrer des effets serieux sur la libre concurrence. Les auteurs estimerent 
en general qu'il fallait une modification ala loi pour atteindre les conglomerations 
de fat;on efficace. En 1969 !'administration antitrust changea d'avis et institua 
plusieurs poursuites contre des conglomerations. Cette politique nouvelle fut 
inspiree par l'urgence du prooleme qui for<;ait !'administration de prendre le 
risque de perdre quelques litiges afin de pouvoir etablir les limites d'application 
du Clayton Act en matiere de conglomeration et par la conviction que !'inter
pretation flexible de la loi par les tribunaux etendrait !'application de celle-ci 
a des conditions economiques constamment changeantes. 

Quoique les conglomerations furent moins mises en evidence lors des debats 
au Congres en 1950, parce qu'a cette epoque elles ne constituaient pas le courant 
central de Ia concentration economique, elles furent expressement nommees 
comme faisant part du mouvement de concentration. II est impossible d'exclure 
les conglomerations du champ d'application de !'article 7, en raison du fait 
que les conglomerations n'ont ete envisagees par le legislateur en 1950. Par 
consequent la question fondamentale qui se presente est de savoir si la con
centration par voie de conglomeration peut avoir des effets concurrentiels justi
fiant sa repression sous !'article 7 du Clayton Act. L'atteinte a Ia libre concurrence 
ne doit pas etre prouvee par un lien causal pour chaque conglomeration parti
culiere. La jurisprudence en matiere de concentration horizontale a demontre 
qu'il est pratiquement impossible de fournir une preuve economique convain
cante qu'une fusion determinee a un effet nuisible pour la libre concurrence. 

II suffit de trouver des arguments economiques fondes, indiquant qu'une con
glomeration peut porter atteinte a Ia libre concurrence. Plusieurs arguments 
ont ete developpes pour soutenir cette these. 

Quoiqu'une conglomeration n'affecte pas directement les relations concurren
tielles entre les entreprises participantes et n'augmente guere le degre de con
centration dans les marches ou les industries concernees, il est indeniable que 
Ia conglomeration diminue le nombre d'entites independantes dans l'economie 
en general, et qu'un mouvement soutenu de conglomeration finira par concentrer 
davantage des capitaux toujours croissants, entre les mains d'un nombre de 
personnes de plus en plus restreint et qu' elle contribuera considerablement a la 
diminution des centres independants de pouvoir economique. En tant que tel 
la conglomeration est contraire a la these de la preservation du petit commert;ant 
independant que le Congres et la Cour supreme ont soutenu. 



Chaque conglomeration est caracterisee par le fait qu'elle consiste d'une ou de 
plusieurs entreprises actives dans des marches ou des secteurs industriels diffe
rents. Quoique au sein de la conglomeration les relations concurrentielles sont 
faibles ou inexistantes et les relations economiques en general reduites, toute la 
conglomeration est soutenue par une structure financiere commune. Cette 
structure financiere commune permet ala conglomeration d'exercer une pression 
concurrentielle supplementaire pade transfert de la puissance economique qu'elle 
possede dans les marches ou elle a une position forte ou dorninante, vers d'autres 
marches ou industries ou sa position concurrentielle est faible. Par ce transfert 
de puissance economique les relations concurrentielles dans un marche sont 
faussees par le rapport entre les forces economiques dans un marche ou une 
industrie differente. 

Ce transfert de puissance economique est realise dans la deep pocket doctrine 
qui met !'accent sur !'importance de la disponibilite de reserves financieres 
importantes. Lorsqu'un geant industriel fait son entree dans une industrie par 
voie d' acquisition, l' etendue de ses reserves financieres constituera un a vantage 
concurrentiel pour la filiale ainsi acquise, en matiere de 1 o guerre illimitee des prix, 
2° campagnes publicitaires massives, 3° construction et maintien d'un excedent 
de capacite de production, 4 ° depenses illimitees dans le domaine de la recherche 
scientifique afin de realiser une percee technique decisive au detriment des 
concurrents. La puissance financiere de la societe-mere protege la filiale contre 
les pressions concurrentielles et fait disparaitre la rentabilite economique comme 
facteur decisif, dominant l'activite de l'entreprise. 

Un autre transfert de puissance economique limitant la libre concurrence consiste 
dans !'imposition de commandes ou de livraisons aupres d'une societe affiliee 
(reciprocity buying). Une societe qui occupe une position predominante dans 
l'approvisionnement ou les ventes d'une autre societe, oblige cette derniere a 
placer ses commandes chez une societe avec laquelle elle est affiliee dans le cadre 
de la conglomeration. Cette technique est une atteinte directe au jeu de la libre 
concurrence, parce que les decisions en matiere de placement de commandes 
ne sont pas inspirees par des considerations de merite competitif, mais par des 
considerations de chantage economique. 

Ce transfert de puissance economique d'un marche a I' autre ne pourra fonctionner 
de fat;:on efficace, si dans quelques marches la conglomeration beneficie reellement 
d'une position dominante et s'il y a une disparite en ordre de grandeur entre 
l'industrie ou la conglomeration se trouve en position dominante, et celle ou 
elle se trouve en position concurrentielle. En effet si les entreprises de la con
glomeration doivent faire face a une concurrence intensive dans tous les marches 
ou elles se sont engagees, elles ne seront pas en mesure de transferer des res
sources economiques d'un marche a !'autre, parce que chaque entreprise dans 
son industrie aura besoin de toutes les ressources disponibles. Toutefois tres 
peu de conglomerations se trouvent dans une situation pareille. La plupart 
d'entre elles consistent d'une part de quelques entreprises ayant une position 
dominante dans un marche relativement concentre et d'autre part d'entreprises 
actives dans des marches concurrentiels. Les prix et les benefices relativement 
eleves obtenus grace a la domination dans un marche concentre, donnent a la 
conglomeration la possibilite d'accumuler des reserves financieres supplemen
taires, qui ne sont point accessibles pour des entreprises se limitant a un seul 
marche ou industrie. Si une conglomeration possede un monopole dans plusieurs 
marches totalisant un chiffre d'affaires de s.ooo.ooo de dollars, il est evident 
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qu'elle ne pourra influencer la concurrence dans une industrie ou le chiffre 
d'affaires d'une entreprise moyenne se situe a environ xo.ooo.ooo de dollars. 
En realite nous constatons que le mouvement de conglomeration est mene non 
pas par de petites entreprises mais par les geants industriels. 

L'entree d'un geant industriel dans un matche constitue d'entreprises moyennes 
forcera ces dernieres a chercher un appui et de s'allier par mesure de defense 
a des entreprises plus puissantes dans le meme marche ou a des conglomerations. 
Ce mouvement de fusions defensives accelere le mouvement de concentration 
et de liquidation des entreprises independantes et la formation d'un marche 
a une structure excessivement rigide. 

Enfin le mouvement de conglomeration atteindra un point ou plusieurs con
glomerations se rencontreront comme concurrents a travers des marches et des 
industries les plus divers. A !'occasion d'une telle rencontre les conglomerations 
hesiteront a pousser Ia pression concurrentielle, par crainte de represailles dans 
d'autres marches et d'autres industries. Le mouvement de conglomeration 
resultera done finalement dans une situation qui est analogue a celle de !'oligo
pole, ou un nombre reduit d'entreprises pourra stabiliser les prix et la marge 
des benefices non pas dans un seul marche mais a travers toute 1' economie. 

Fusions et concentrations dans le Traite C.E.E. 

En ce moment les pays du Marche commun sont en proie a un mouvement 
de concentration economique qui transformera definitivement la structure 
economique pour les generations a venir. Les legislations nationales des Etats 
membres sont insuffisantes pour traiter un phenomene qui depasse largement 
les frontieres nationales, ce qui nous laisse seulement I' article 86 du Traite C.E.E. 
pour trouver une solution. 

La majorite des auteurs interpretent !'article 86, comme interdisant. les abus 
de puissance economique, sans toucher a la position dominante meme, ou au 
mouvement de fusion et de concentration etablissant pareille position dominante. 
Cette these a rencontre quelque opposition de la part de la Commission et de 
la part de quelques auteurs eminents tels que le professeur P. Verloren van 
Themaat. Celui-ci defend la these que les fusions et autres combinaisons qui 
aboutissent a d'importantes modifications structurelles du marche peuvent etre 
considerees comme des abus de puissance economique. L'argument principal 
de cette these peut etre resume comme suit : la correction des abus de puissance 
economique, se limitant a la conduite reprehensible d'une societe dominante, 
requiert des mesures de controle tellement etendues et complexes, qu'un systeme 
pareil s'il se voudrait effectif finirait dans un dirigisme economique excessif 
qui est incompatible avec le principe de la libre concurrence propose comme 
objectif du Traite a !'article 3· C'est pourquoi les fusions et combinaisons qui 
amenent a de pareilles positions dominantes sont incompatibles avec le traite. 

La question de !'application de !'article 86 sur les fusions et autres formes de 
concentration est etroitement liee a !'interpretation du mot abus. L'article 86 
donne plusieurs exemples d'abus d'une position economique dominante. Ces 
exemples peuvent etre ranges en trois categories : 1 o les abus qui constituent 
des actes de concurrence deloyale, 2° les abus envers les concurrents qui ne 
constituent pas des actes de concurrence deloyale, mais qui affectent la structure 
concurrentielle du marche, et 3° les abus envers les utilisateurs. 

Les actes de concurrence deloyale ne sont point des abus resultant de la position 



dorriinante de l'entreprise commettant !'infraction. N'importe quelle entreprise 
forte ou faible est en mesure de perpetrer des actes de concurrence deloyale, 
la seule difference residant dans l'effet de l'abus commis. Ces abus sont interdits 
par les legislations nationales, et le role de !'article 86 n'est pas de combattre 
Ia concurrence deloyale. D'ailleurs il ressort des documents preparatoires du 
traite qui sont a notre disposition que 1' on souhaitait de separer clairement les 
regles sur la concurrence deloyale et celles regissant les ententes et les monopoles. 

Des que !'on quitte le domaine de la concurrence deloyale la notion d'abus 
de puissance economique donne lieu a de serieuses difficultes d'interpretation, 
parce qu'a l'encontre du Sherman Act et du Clayton Act, l'article·86 ne permet 
pas de se baser sur des structures economiques afin de pouvoir constater la 
violation de la loi. L'exploration de la notion abus d'une position economique 
dominante conduit inevitablement ala conclusion qu'a partir d'un certain point 
Ia distinction entre conduite econotnique et structure economique est artificielle 
et inutile a !'analyse economique. 
Les abus diriges contre les autres concurrents et qui affectent la structure con
currentielle du marche, peuvent etre contenus (quoique de faC>on peu efficace) 
par la correction de la conduite economique de l'entreprise commettant !'infrac
tion. La restauration ou la conservation des relations concurrentielles dans 
le marche est evidemment un moyen de combat superieur, en otant la base 
meme de l'abus : la position economique dominante. Cependant le fondement 
juridique pour une action directe contre les structures economiques nous parait 
faible, parce que !'article 86 lui-meme ne mentionne pas le maintien de la struc
ture concurrentielle du marche et parce que, lors de la preparation du traite, 
il n'y avait clairement aucune intention de toucher aux positions des entreprises 
dominantes. 

En ce qui concerne les abus diriges contre les utilisateurs, la correction de la 
conduite abusive ne se revele pas seulement inefficace, mais resulte en une absence 
complete de toute repression d'abus. Les mesures de controle et de repression 
a instaurer par la Commission pour combattre ces abus n' aboutiraient non 
seulement a un dirigisme economique excessif, mais ne correspondraient a 
aucune realite economique. En effet la notion de conduite abusive sous-entend 
!'existence d'une conduite normale comme critere. II est impossible dans le 
systeme monopole ou oligopole d'etablir la conduite normale vis-a-vis de l'uti
lisateur sans se referer au systeme de la libre concurrence. Puisqu'en general 
les monopoles et oligopoles resultent dans des prix plus eleves et de la qualite 
inferieure, que dans le systeme de la libre concurrence, la conduite des mono
polistes et oligopolistes peut toujours etre considen!e comme une conduite 
abusive a l'egard de l'utilisateur. L'abus ne peut etre corrige qu'en imposant une 
conduite similaire a celle du concurrent libre. Or il est impossible d'imposer 
la conduite concurrentielle par des mesures de controle et de repression. Puisque 
ces mesures de controle et de repression doivent pour leur conduite modele 
se referer au systeme de la libre concurrence, !'unique moyen d'imposer cette 
conduite modele aux entreprises consiste a retablir la structure concurrentielle 
du marche. La position limitee du systeme de la libre concurrence dans le Traite 
de la C.E.E. en general et dans !'article 86 en particulier, nejustifie pas de recourir 
a !'autre extreme et de tomber dans le piege du dirigisme economique qui est 
encore moins compatible avec !'esprit du traite, qu'une action directe retablissant 
des structures concurrentielles. 



L' application de I' experience americaine 

Le probleme fondamental de chaque legislation imposant des principes d' ordre 
economique consiste a etablir un equilibre entre !'utilisation de criteres de 
conduite la ou ces criteres sont utiles et efficaces et !'utilisation de criteres de 
structures ou seules ces criteres sont efficaces dans Ia lutte contre les manipu
lations subtiles de Ia puissance du monopole. Cet equilibre se trouve indeniable
ment mieux realise dans Ia legislation et Ia jurisprudence americaines qu'eu
ropeennes. L'hesitation de Ia legislation europeenne devant les reformes de 
structure peut etre expliquee de plusieurs fa~ons : r. le Traite C.E.E. par son 
instauration abolit plusieurs barrieres structurelles formidables de sorte que 
Ia structure economique du Marche commun fut renouvelee dans le sens de 
la libre concurrence sans que d'autres mesures de structure semblaient s'imposer; 
2. Ia libre concurrence n'etait pas menacee par un mouvement de concentration 
d'entreprises, mais bien par des ententes existantes, les positions dominantes 
des entreprises sur leur marche national et par les vestiges des barrieres natio
nales a la libre circulation du commerce entre les Etats membres. En outre, 
on estimait qu'un certain degre de concentration etait souhaitable afin que les 
entreprises europeennes puissent former un contrepoids contre Ia concurrence 
croissante provenant de pays tiers. 

Ces motifs conduisirent malheureusement a un desequilibre dans le texte du 
traite, ·au detriment d'une intervention directe dans les structures economiques. 
L'experience americaine nous enseigne que !'interpretation juridique qui se 
limite au sens literal de Ia loi, conduit a des decisions justifiables du point de 
vue juridique, mais de moins en moins efficaces dans Ia realite economique 
qu' elles sont censees de :regler. Cet ecart croissant entre Ia realite economique 
fluide et changeante et !'interpretation stricte des textes destines a regler cette 
realite, est apres-coup reduit par !'introduction d'une loi qui etablit de fa~on 
formelle les nouvelles infractions a l'ordre economique voulu par le legislateur. 
Le Traite C.E.E. n'est qu'un texte de base et les juristes doivent resister a Ia 
tentation de trouver des solutions precises pour chaque probleme concret dans 
Ia lettre du Traite. L'article 87 prevoit que Ia Commission ale pouvoir de pro
poser des mesures detaillees afin de preciser et de realiser les principes generaux 
inscrits dans le Traite. II est temps que Ia Commission utilise de ce pouvoir 
pour developper une strategie commune face au probleme de Ia concentration 
economique, par exemple en redigeant par secteur economique des criteres 
pour les fusions et autres formes de concentration qu'elle considere etre en 
harmonie avec le systeme de Ia libre concurrence. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAS ,CELLER-KEFAUVER
11 

GESETZ, ZWANZIG JAHREN STREIT 

GEGEN WIRTSCHAFTLICHE KONZENTRATION 

Im Augenblick wo die Europaische Kommission die Diskussion iiber die 
Fusionen und Zusammenschliisse von Handelsgesellschaften im Rahmen des 
Gemeinsamen Marktes aufgegriffen hat, bietet der zwanzigste Jahrestag des 
Geller-Kefauver Gesetzes in den Vereinigten Staaten, eine ausgezeichnete Ge
legenheit zu einem Dberblick der Entwicklung des Amerikanischen Antitrust-
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rechtes wahrend einem durch eine beschleunigte wirtschaftliche Konzentration 
bezeichneten Zeitabschnitt. Zugleich konnen wir aus dieser Analyse einige 
Anregungen holen zur Orientierung der wirtschaftlichen ZusammenschluB
bewegung, die zur Zeit den Gemeinsamen Markt urnzuwandeln droht. 

Kurzer historischer Oberblick 

Die Paragraphen I und 2 des Sherman-Gesetzes sowie Paragraph 7 des Clayton
Gesetzes bildeten seit jeher die traditionelle Grundlage des Amerikanischen 
Antitrustrechtes in dessen Kampf gegen die wirtschaftlichen Zusammenschliisse. 
Der Paragraph I des Sherman-Gesetzes verbietet solche Vertrage, Abmachungen 
bezw. Verschworungen, wodurch der freie Handelsverkehr behindert wird, 
der Paragraph 2 lehnt Monopole. ab, wahrend der Paragraph 7 des Clayton
Gesetzes sich auf die Aufnahme von Teilnahmen am Aktienkapital von mit 
dem eigenen Unternehmen im Wettbewerb stehenden Gesellschaften be-
zieht. . 

Schon in 1904 urteilte der Hochste Gerichtshof (Supreme Court) daB die Er
richtung einer Holding-Gesellschaft, die einen Mehrheitsanteil in zwei mit
einander im Wettbewerb stehenden Eisenbahn-Gesellschaften hatte, dem freien 
Wettbewerb gefahrden konnte (Northern Securities vs U.S., I93 U.S. 197). 
Diese Entscheidung ermi:iglichte grundsatzlich den Angriff auf die den freien 
Wettbewerb einschrankenden Fusionen und andere Formen des Zusammen
schlusses und wurde d~rch die sogenannten Railroad Cases bestatigt. In diesen 
Fallen wurde beschlossen, daB eine Teilnahme am Kapital verschiedener mit 
einander im Wettbewerb st~henden Eisenbahn- und Bergbaugesellschaften einen 
VerstoB gegen den freien Wettbe;~rb- ~~d d~;h~lb gege~ das She'Yman~desetz 
darstellte. 

In dem Fall U.S. vs U.S. Steel Corporation (251 U.S. 4I7) jedoch entschied 
der Hochste Gerichtshof daB eine Reihe von Fusionen, die zur Bildung des 
machtigsten, den gesainmten betreffenden Industriezweig weitgehend be
herrschenden Metallkonzerns gefiihrt batten, dennoch kein VerstoB gegen die 
Antitrustgesetze waren, weil die neugebildete Gesellschaft, obgleich sie ein 
industrieller Riesen sei, jedoch kein Monopol innehatte, und weder ihre be
herrschende Lage miBbrauchte, noch im Stande war, ohne Mithilfe anderer 
Metallgesellschaften, die Marktpreise zu bestimmen. Dieser Standpunkt hat 
sich allmahlich als die herrschende Theorie bezi.iglich Fusionen und Zusammen
schli.isse durchgesetzt. Sie lieB die Tiir fur alle solchen Formen des Zusammen
schlusses offen, die nicht zu einer Monopolstellung fiihrten und in denen die 
Griindungsgesellschaften sich eines MiBbrauches ihrer beherrschenden Stellung 
enthielten. Die ZweckmaBigkeit des Clayton-Gesetzes als ein praventives Werk
zeug zur Gewahr des freien Wettbewerbs wurde durch das Urteil in F.T.C. vs 
Western Meat Company (272 U.S. 554) bedeutend geschwacht. Diese Ent
scheidung schloB die direkte Dbernahme des gesellschaftlichen Patrimoniums 
einer sich im Wettbewerb befindeten Gesellschaft aus dem Kompetenzbereich 
des Paragraphen 7 des Clayton-Gesetzes aus, weil der Text dieses Paragraphen 
nur die Anteilnahme am Gesellschaftskapital von im Wettbewerb stehenden 
Gesellschaften verbot. Dadurch wurde fortan einer der zwei nach Zusammen
schli.issen fiihrenden Wege der Sperre des Clayton-Gesetzes entzogen und blieb 
das Sherman-Gesetz in der Praxis als einziger Schutz des freien Wettbewerbs 
iibrig. 

Die Schwache dieses Gesetzes aber kam in dem Fall U.S. vs Columbia Steel 
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Company (334 U.S. 495) deutlich zum Ausdri.ick. In diesem Faile urteilte der 
Hochste Gerichtshof dal3 die lndustriegesellschaften in den Vereinigten Staaten, 
in ihrer Mehrzahl nicht die Form eines Oligopols darboten und dafi es dem 
Congress und nicht den Gerichtshofen obliegt strengere Regel fiir den zweck
mafiigen Schutz des freien Wettbewerbs, die zugleich die Moglichkeiten zu 
Fusionen und Zusammenschliissen begrenzen, festzustellen. 

Das ,Geller-Kefauver" Gesetz im Congress 

Die Abanderung vom Paragraphen 7 des Clayton-Gesetzes die vom Abgeo~dneten 
Emmanuel Celler und vom Senator Estes Kefauver vorgeschlagen wurde, hatte 
zum Zweck den unmittelbaren Erwerb des gesellschaftlichen Patrimoniums 
diesem Gesetz zu unterziehen so dafi aile Formen einer Fusion bezw. eines 
Zusammenschlusses, die zur Aufhebung der wirtschaftlichen Unabhangigkeit 
eines Unternehmen fiihrten, fortan dem Mafistab der Aufrechterhaltung des 
freien Wettbewerbs unterworfen waren. Dieser Abanderungsvorschlag der 
eigentlich nur die Locher zu dichten beabsichtigt, wurde durch Abgeordneten 
verschiedenster politischer Tendenzen und aus den verschiedensten Grunden 
unterstiitzt, so dafi eine grofie Verwirrung entstand, so bald als die Richter, 
zur Schlichtung eines Prozesses die Absichten des Gesetzgebers zu definieren 
versuchten. 

Die wichtigsten Punkte der Congress-Debatte waren : 

- die Aufhebung des willki.irlichen Unterschiedes zwischen unmittelbaren Er
werb des gesellschaftlichen Patrimoniums und dem indirekten Erwerb iiber 
den Weg einer Teilnahme am Aktienkapital, wonach die so erworbene Gesell
schaft aufgehoben und ihr Patrimonium in die andere Gesellschaft iiberfi.ihrt 
wird; 

- das Abbremsen von Konzentrationsbewegungen und das Vorbeugen von 
Monopolen, dadurch dafi jegliche monopolistische Tendenz von vornherein 
vernichtet wird; 

- die Hebung der wirtschaftlichen Rentabilitat durch die Aufteilung der Pro
duktion auf eine grofie Zahl von kleineren Unternehmen, an Statt der Konzen
tration der Produktion in einer kleinen Zahl von Riesenbetrieben; 

- der Schutz des kleinen, mittelstandigen, unabhangigen Handlers, als eine 
hochwertige soziale Einrichtung zur Gewahr der politischen und wirtschaft
Iichen Eigenstandigkeit auf ortlicher Ebene; 

- die Sicherung der freien und demokratischen politischen Ordnung, durch den 
Schutz des kleinen Handlers; 

- die Vorbeugung von Beschrankungen des freien Handelsverkehrs durch 
Fusionen und Zusammenschli.isse, wenn solche Beschrankungen durch Ver
trage, Abkommen bezw. Verschworungen, schon verboten sind. 

Die Dokumente der Debatte im Congress lassen keinen Zweifel dari.iber be
stehen class die Vorkampfer der Reform der Meinung waren, dafi die unter 
dem Sherman-Gesetz bestehenden Mal3stabe nicht ausreichten urn die wirt
schaftliche Zusammenschlufibewegung effektiv zum Stillstand zu bringen, 
und dafi sie neue und strengere Mal3stabe einzufiihren wiinschten urn diese 
Bewegung im Knopf zu ersticken. Dieser Standpunkt fand nicht seinen Nieder
schlage in einer formellen Gesetzabanderung, sondern wurde formuliert in einer 
ausdriicklichen Erklarung iiber die Absicht des Gesetzgebers, die beste Methode 
zur Gewahr des freien Wettbewerbs sei die Zusammenschlufibewegungen vom 
Anfang ab zum Stillstand zu bringen. Der Congress schreckte vor einem voll-
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standigen Verbot aller Fusionen und Zusammenschlusse zuruck, weil eine solche 
unbiegsame Regel hindernde Folgen mit sich bringen konnte, zum Beispiel im 
Faile eines Zusammenschlusses, wobeCiiie Wettbewerbsfahigkeit zweier schwa
cher Gesellschaften gestarkt wurde. Der formelle Ma13stab fi.ir eine Verletzung 
des Paragraphen 7 des Clayton-Gesetzes blieb deswegen ungeandert. Dies er
moglichte eine lockerere Handhabung des Gesetzes, aber uberlie13 den Gerichts
hofen ungeheuere Interpretationsschwierigkeiten. 

Die Interpretation des ,Geller-Kefauver" Gesetzes 

Die Mannigfaltigkeit der Probleme bei der Interpretation des Celler-Kefauver
Gesetzes bracht die Gerichtshofe dazu, einen Unterschied zu machen zwischen 
bestimmten Typen von Unternehmenszusammenschlussen und verschiedenen fur 
jeden Typ insbesonder geeignete MaBstabe, wie zum Beispiel fur horizontale und 
vertikale Integration sowie fur Konglomeraten zu entwicklen. 
Die horizontale Integration besteht aus einem Zusammenschlu13 zweier Gesell
schaften die identische oder ahnliche Produkte erzeugen oder Dienste leisten 
fur identische oder sich uberlappenden Markte. Die Gerichtshofe haben diese 
Konzentrationsform durch eine sorgfaltige Marktanalyse, wobei die Struktur
elemente des Marktes betont wurden beurteilt. Bei dieser Marktanalyse wurden 
die am Markt beteiligten Produkte (relevant product market) sowie die geo
graphische Ausdehnung des Marktes festgestellt; weiter wurde der Marktanteil 
der an der Fusion beteiligten Gesellschaften berechnet und als Ma13stab derer 
marktbeherrschenden Stellung verwendet. 
Im Cellophane Case (U.S. vs E.I. Dupont de Nemours & Company, 351 U.S. 377) 
wurde entschieden da13 der relevante Produktenmarkt bestimmt wird durch die 
Preis-Kreuzelastizitat von Substitutprodukten. W egen der eingewickelten Art 
dieses Ma13stabes in einem gerichtlichen Verfahren, ist er nicht immer genau 
so verwendet worden und in manchen Fallen haben die Gerichtshi:ife ihre 
Entscheidungen auf Unterschiede in Preis, Qualitat und Gebrauch der beteiligten 
Produkte und Dienste begri.indet. 
In U.S. vs Pabst Brewing Company (384 U.S. 546) wurde der relevante geo
graphische Markt als die Zone effektiven W ettbewerbs zwischen den fusionie
renden Gesellschaften bestimmt. Die Abgrenzung des geographischen Marktes 
wurde der Frage unterstellt ob eine bestimmte Fusion der freien Wettbewerb 
irgendwo in den Vereinigten Staaten beeinflussen wurde. Diese Entscheidung 
war sehr wichtig, weil die marktbeherrschende Stellung und der Marktanteil 
eines Unternehmens, unmittelbar von der Frage wo die Grenzlinie des Marktes 
gezogen wird abhangen. In beschrankte geographischen Markten gibt es offen
sichtlich fur eine ganze Reihe wettbewerbsfahiger Unternehmen keinen Platz, 
und unvermeidlich wird der Marktanteil der wenigen Konkurrenten ziemlich 
hoch liegen. 
Der wichtigste Ma13stab der in Fallen horizontaler Integration verwendet wurde 
ist jedoch der Marktanteil der fusionierenden Unternehmen im relevanten 
Markt, beurteilt im Lichte einer T endenz zur wirtschaftlichen Konzentration 
und der ausdrucklichen Absicht des Congresses die Zusammenschlu13bewegung 
vom Anfang ab ein kraftiges Halt zuzurufen. Neben diesen erwahnten Ma13staben 
gibt es noch manche andere Teste und Kriterien, die man untersuchen soli, 
urn den Beweis zu liefern da13 eine bestimmte Fusion tatsachlich einen Angriff 
auf den freien Wettbewerb im relevanten Markt darstelt. Die Vielheit und die 
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Mannigfaltigkeit der zu verwendenden Mafistabe, macht eine vollstandige 
Analyse des Marktes zu einer aufierordentlich komplexen und schwierigen 
Aufgabe in einem Gerichtsverfahren. 

Die Schwierigkeit den Beweis zu liefern wurde vom Hochsten Gerichtshof in 
U.S. vs Philadelphia National Bank (374 U.S. 321) anerkannt. In dieser Ent
scheidung verlegte der Hochste Gerichtshof die Beweislast von der Antitrust
verwaltung auf den Angeklagten und pragte die Regel daB bestimmte Fusionen 
und Zusammenschli.isse, an sich so anti-konkurrenziell wirkten daB die Ver
mutung bestehen mull sie wi.irden den freien W ettbewerb angreifen, es sei denn 
der Angeklagte konne das Gegenteil beweisen. Wegen Beweisschwierigkeiten 
bezi.iglich Fusionen und Zusammenschliissen und ihren Folgen fi.ir den freien 
Wettbewerb, bedeutete diese Entscheidung ein allgemeines Verbot jeder Fusion 
die an sich anti-konkurrenziell wirkt. Welche Fusionen an sich als anti-kon
kurrenziell zu betrachten waren wurde in U.S. vs Von's Grocery Company 
(384 U.S. 270) entschieden. In dieser Entscheidung verbot der Hochste Gerichts
hof eine Fusion von zwei Supermarkten, die zusammen 8,9% des Gesammt
umsatzes in Grofi-Los Angeles fi.ir sich in Anspruch nahmen. Im Augenblick 
wo diese Fusion statt fand, blieben noch mehr als 3.900 selbstandige Kon
kurrenten i.ibrig, der Wettbewerb war sehr lebhaft und die Tendenz zur 
Konzentration nur sehr schwach. Die Entscheidung war hauptsachlich in der 
Tatsache begri.indet, daB die Zahl der unabhangigen Konkurrenten abgenommen 
hatte sowie in dem Argument daB der Congress in 1950 klar die Absicht hatte 
jede Konzentration vom Anfang ab abzubremsen, auch wenn der bestehende 
Wettbewerb noch ziemlich kraftig war. 

Gerichtsrat Stewart war sehr kritisch i.iber diese Entscheidung und behauptete 
der Hof hatte den einzigen formellen und gesetzlichen Mafistab fi.ir einen Verstofi 
gegen Paragraphen 7 des Clayton-Gesetzes, nahmlich die schadlichen Folgen 
einer Fusion oder eines Zusammenschlusses fi.ir den freien Wettbewerb, ver
lassen. In einer sehr genauen und beeindruckenden Analyse aller wichtigen 
wirtschaftlichen Faktoren, zeigte der Gerichtsrat an, daB die Wahrscheinlichkeit 
nachteiliger Folgen fi.ir den freien Wettbewerb nur imaginar sei. In U.S. vs 
Von's Grocery Company erreichte die Jurisprudenz die aufierste Grenze ihrer 
Moglichkeiten in der Beseitigung der horizontalen Integration; wenn sie einen 
Schritt weiter getan hatte ware sie zur Behandlung sogenanter de minimis Faile 
gekommen. 

Vertikale Integration besteht aus einer Fusion oder einem Zusammenschlufi 
zweier Gesellschaften, die nicht in einem W ettbewerbsverhaltnis zu einander 
stehen, die sich aber als Lieferanten und Abnehmer auf den Markt begegnen. 
Die Entscheidungen i.iber solche Formen der Konzentration kennzeichnen sich 
durch ihre grofiere Flexibilitat und durch ein besseres Gleichgewicht der juris
tischen und okonomischen Argumenten. Obschon der Marktanteil und der Grad 
der Konzentration wichtige Mafistabe bleiben, wi.irde das Bestehen des freien 
Wettbewerbs in Fallen vertikaler Integration nicht nur von ihnen sondern auch 
von Faktoren wie die Existenz potentieller Konkurrenten und von Hinder
nissen zum freien Markteintritt, der Abschliefiung von Absatzkanalen vor der 
Konkurrenz (market foreclosure), der Moglichkeit von Zwangsabnahme (reciprocity 
buying) und der Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit durch eine Fusion 
zweier schwacher Unternehmen (failing company defense) bestimmt. 

Dieser Ausgleich im Urteil wurde klar dargestellt in Brown Shoe Company vs 
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U.S. (370 U.S. 294), das erste Verfahren daJ3 den Hochsten Gerichtshof unter 
dem abgeanderten Clayton-Gesetz erreichte. Der Hof verbot die "Obernahme 
von Kinney' durch Brown Shoe, nicht nur aus dem Grund des prozentuellen 
Marktanteils im nationalen Markt, sondern hauptsachlich wegen der klaren 
Absicht von Brown seine Erzeugnisse ,den ubernommenen Verteilern aufzu
zwingen, wie auch wegen der Tendenz zur vertikalen Integration in ganz der 
Schuhindustrie und der ziemlich hohen prozentuellen Marktanteilen von Brown 
Shoe und Kinney zusammen in bestimmten Stadtezonen in den Vereinigten 
Staaten. 

Die potentielle Konkurrenz spielte auch in Fallen vertikaler Integration eine 
erhebliche Rolle. Sie besteht aus dem indirekten konkurrenziellen Druck die 
in einembestimmten Markt von Unternehmen die in ahnlichen Industriezweigen 
tatig sind, ausgeht. Diese Unternehmen wi.irden wahrscheinlich in aktiven Wett
bewerb tre~n. sobald die Freise und Gewinnquoten sich in der beteiligten 
Industrie geni.igsam steigern wi.irden. Es kommt grundsatzlich darauf an fest
zustellen welche Gesellschaften als potentielle Konkurrenten angezeichnet 
werden konnen. 

Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts kann festgestellt werden auf Grund schrift
licher Beweissti.icke und Zeugnisse die die Absicht des betreffenden Manage~ 
ments in direkten Wettbewerb treten zu wollen anzeigen (subjektive Beweis
fi.ihrung). Diese Wahrscheinlichkeit kann ebenfalls bewiesen werden auf Grund 
objektiver Faktoren wie die Ahnlichkeit der Produkte der Produktionsmethoden 
und Verteilungsvorgehen, sowie die Ausrichtung der wissenschaftlichen For
schung, die Verfi.igung tiber betrachtlichen finanziellen Reserven fi.ir Ausri.istungs
ausgaben, u.s.w. (objektive Beweisfilhrung). In U.S. vs Penn-Olin Chemical 
Company (378 U.S. 158) entschied der Hochste Gerichtshof zugunsten der 
objektiven Beweisfi.ihrung. Die Existenz objektiver wirtschaftlicher Faktoren 
die auf einen wahrscheinlichen Eintritt in eine bestimmte lndustrie deuten 
geni.igt an sich urn diese Gesellschaft als potentiellen Konkurrenten zu be
trachten, selbst dann wenn die schriftlichen Beweissti.icke und Zeugnisse darauf 
hinweisen daJ3 der Management einem Eintritt der Gesellschaft in den aktiven 
Wettbewerb unwohlwollend gegeni.iber stand. 

Ein Konglomerat kann definiert werden als jede Form von Fusion oder Zu
sammenschluJ3 die nicht zum Bereich der horizontalen oder der vertikalen 
Integration gehort. Die Gesellschaften die sich an einem Konglomerat beteiligen, 
stehen prinzipiell nicht im Wettbewerbsverhaltnis zu einander und haben so
gar kaum allgemeine wirtschaftliche Beziehungen miteinander. Die Unternehmen 
gehoren den meist verschiedenen Industriezweigen, wie zum Beispiel eine 
Schiffwerft und eine Blumengartnerei an. Die Tatsache daJ3 die verschiedenen 
Unternehmen eines Konglomerates mit einander nicht im Wettbewerb stehen 
macht es schwierig sie einem Gesetz dessen Verletzungen in Termen der Hand
habung des freien Wettbewerbs gestellt sind, zu unterstellen. Auf ersten Blick 
scheint es so gar unmoglich daJ3 eine Fusion zwischen so verschiedenen Unter
nehmen, auch nur die geringste Auswirkung auf den freien Wettbewerb haben 
konnte. Diese These wird durch die Tatsache daJ3 manche Konglomerats
fusionen nicht aus konkurenziellen Uberwegungen sondern aus rein finanziellen 
und steuerlichen Grunden verwirklicht werden, bestatigt. 

Obschon die Antitrustverwaltung der Meinung war dafi Konglomerate wie 
anderen Zusammenschluf3formen, den Regeln des C!ayton-Gesetzes untergestellt 
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waren, wurde die besondere Art der Konglomerate doch stillschweigend an
erkannt, wenn man bedenkt dai3 nur eine beschrankte Zahl von Gerichtsver
fahren gegen Konglomerate eingeleitet wurde, und dann nur wenn die Mog
lichkeit zur Benachteiligung des freien Wettbewerbs ziemlich klar war. Die 
meisten Schriftsteller waren der Meinung, dai3 zur zweckma.I3igen Bekampfung 
der Konglomerate eine Abanderung des Paragraphen 7 des C!ayton-Gesetzes 
unentbehrlich sei. In 1969 nahm die Antitrustverwaltung jedoch eine andere 
Haltung ein und stellte Gerichtsverfahren gegen mehrere Konglomerate ein. 
Die Dringlichkeit der Probleme hatte die Verwaltung dazu gebracht das Risiko 
einige Prozesse zu verlieren einzugehen damit der Kompetenzbereich des Clayton
Gesetzes klargestellt wtirde. Diese neue Haltung erfolgte zwar auch aus der 
Uberzeugung dai3 eine flexibele Interpretation des Paragraphen 7 eine zweck
mai3ige Beseitigung der Konglomerate ermoglichen wtirde. 

Wahrend der Debatte im Congress, wurden die Konglomeratsfusionen nicht 
stark benachdruckt, weil sie zu jener Zeit nicht die gr6I3te Bedrohung fUr den 
freien Wettbewerb darstellten. Sie wurden jedoch ausdrticklich erwahnt als 
Teilphanomen der Konzentrationsbewegung und es ist deshalb unmoglich die 
Konglomerate aus dem Bereich des Paragraphen 7 des Clayton-Gesetzes aus
zuschliei3en unter der Behauptung der Congress ki.immerte sich zur Zeit nicht 
urn die Konglomerate. 

Die Grundfrage ist festzustellen ob Konglomeratsfusionen eine solche negative 
Einwirkung auf den freien W ettbewerb mit sich bringen konnten, dai3 dies 
die Handhabung des Paragraphen 7 des Clayton-Gesetzes rechtfertigen wtirde. 
Die negative Einwirkung soli nicht im Sinne eines Kausai-Verhaltnis bewiesen 
werden; die Jurisprudenz in Fallen horizontaler Integration hatte schon gezeigt 
dai3 es in der Praxis unmoglich war auf Grund okonomischer Faktoren und 
Tatsachen den tiberzeugenden Beweis dai3 eine bestimmte Fusion bestimmte 
Folgen hatte fur den freien Wettbewerb, zu liefern. Es gentigt feste wirtschaftliche 
Beweisgrtinde dafiir zu finden dai3 aus Konglomeratsfusionen im allgemeinen 
schadlichen Folgen fUr den freien Wettbewerb hervorgehen und dai3 in einem 
bestimmten Fall die Fakten zeigen dai3 solche Folgen bewahrheit sein diirften. 

Verschiedene Argumenten wurden aufgebaut urn anzuzeigen dai3 Konglomerate 
eine negative Auswirkung auf den freien Wettbewerb haben konnten. Obschon 
es schwierig ist anzufi.ihren dai3 Konglomeratsfusionen den freien W ettbewerb 
unmittelbar angreifen bezw. den Grad der wirtschaftlichen Konzentration 
steigern, weil die Parteien zur Fusion nicht miteinander im W ettbewerb stehen 
und nicht demselben Industriezweig angehoren, kann man nicht leugnen dai3 
Konglomeratsfusionen den Grad der wirtschaftlichen Konzentration im all
gemeinen im Sinne einer Abnahme der Zahl der unabhangigen decision making 
wirtschaftlichen Einheiten steigern. 

Ohne gesetzlichen Beschrankungen wurde die Zusammenschlui3bewegung der 
Konglomerate zu einem Zustand ftihren wobei immer gr6I3ere Patrimonia unter 
der Beherrschung von immer weniger Personen geraten. In diesem Sinne wider
strebt das Konglomerat der klaren Absicht des Congresses und des Hochsten 
Gerichtshofes, nahmlich dem Schutz des kleineren Handlers als Grundlage fUr 
wirtschaftliche Macht auf ortlicher Ebene. 

Es gehort zum Wesen des Konglomerats gleichzeitig in verschiedenen Industrie
zweigen tatig zu sein. Obwohl die Gliederungen eines Konglomerats nicht oft 
miteinander im unmittelbaren Wettbewerb stehen und nur wenige Unternehmen 
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des Konglomerats wirtschaftliche Beziehungen miteinander haben, wird das ge
samte Konglomerat von einer einheitlichen finanziellen Struktur, die die Grund
lage fUr den Konglomeratszusammenhang schafft, getragen. Diese gemeinsame 
finanzielle Struktur, stellt das Konglomerat in der Lage einen zusatzlichen 
konkurrenziellen Dri.ick auszui.iben durch die Ubertragung wirtschaftlicher 
Macht von Industriezweigen wo es eine marktbeherrschende Stellung besitzt 
zu anderen Industriezweigen wo es sich in einer Stellung reinen Wettbewerbs 
befindet. Eine solche Ubertragung wirtschaftlicher Macht steht solchen Gesell
schaften die ihre Tatigkeit auf einen einzelnen Industriezweig beschranken 
nicht zur Verfi.igung und verzerrt dadurch die Wettbewerbsbedingungen, weil 
diese nicht mehr von der Wettbewerbsleistung der Unternehmen die in einer 
bestimmten Industrie tatig sind, sondern von den wirtschaftlichen Machts
verhaltnissen in volstandig verschiedenen Industriezweigen, bestimmt werden. 
Ein Beispiel solcher Ubertragung wirtschaftlicher Macht ist die sogenannte 
deep pocket doctrine. Diese Theorie benachdruckt das Gewicht von e~tra finan
ziellen Reserven. W enn ein Riesenbetrieb via eine Ubernahme seinen Eintritt 
in einen Industriezweig macht, wird seine finanzielle Starke von der i.ibernom
menen Tochtergesellschaft als einen Konkurrenzvorteil eingeschatzt, zum Bei
spiel 1. flir die Fi.ihrung unbeschrankter Preisekonkurrenz, 2. flir die Fi.ihrung 
massiver Reklamekampagnen, 3. fi.ir den Aufbau und die Instandhaltung i.iber
fli.iBiger Produktionskapazitat und 4· fi.ir die Aufrechterhaltung eines Programs 
von massiven Forschungsausgaben in der Hoffnung entscheidenden Fortschritt 
zum Nachteil der Konkurrenten zu erzielen. Die finanzielle Macht der Mutter
gesellschaft schi.itzt die Tochtergesellschaft vor dem Wettbewerbsdruck und den 
Folgen anschleppender Verli.iste, so daB die Rentabilitat nicht Ianger der okono
mische KompaB fi.ir den Betriebskurs des Unternehmens darstellt. 

Eine andere Form der Ubertragung wirtschaftlicher Macht von einem Industrie
zweig zum anderen besteht aus der gegenseitige Zwangsabnahme (reciprocity 
buying). Diese ist eine Praxis wobei eine Gesellschaft mit einer beherrschenden 
Stellung als Abnehmer oder Lieferanten einer anderen Gesellschaft, diese 
letzte dazu zwingt die Bestellungen ihres Restbedarfs bei einer Schwester
gesellschaft, die Mitglied desselben Konglomerats ist, zu machen. Diese Hand
lungsweise bildet einen unmittelbaren Angriff gegen das Spiel der Krafte des 
freien Wettbewerbs, weil die Entscheidung wo die Bestellungen gemacht werden 
nicht mehr von Betrachtungen konkurenzieller Leistungsfahigkeit, sondern aus 
Furcht vor einem okonomischen Boykott bestimmt werden. 

Die Ubertragung wirtschaftlicher Macht von einem Industriezweig zum anderen 
hat nur dann Effekt, wenn das Konglomerat eine beherrschende Marktstellung 
in einigen Industriezweigen besitzt und wenn es einen Gri:iBenunterschied gibt 
zwischen die dem Konglomerat angehorenden Gesellschaften mit einer markt
beherrschenden Stellung und jene Gesellschaften die dem Druck des freien 
Wettbewerbs unterstellt bleiben. Wenn alle Unternehmen des Konglomerats 
sich gleichzeitig in jedem Industriezweig in einem Wettbewerbsverhaltnis be
finden, wird das Konglomerat nicht mehr im Stande sein zusatzliche wirt
schaftlichen Hilfsmittel von einem Industriezweig auf den anderen i.iberzu
schalten, denn jedes Unternehmen wi.irde aile zur Verfi.igung stehenden Hilfs
mittel brauchen urn die Konkurrenz im eigenem Industriezweig zu bekampfen. 
Die meisten Konglomerate befinden sich aber nicht in einer solchen unbequemen 
Lage; sie bestehen im allgemeinen teilweise aus Unternehmen mit einer markt
beherrschenden Stellung und teilweise aus Unternehmen die miteinander im 



=~~~-=-------
1-=- -r::.::_::..:_:_--___ -_--_--:-_::....::...::._~~-:_J_=-r_-_-_--:_-·-- --

Wettbewerbsverhaltnis stehen. Die relativ hohen Preise und Gewinne, die aus 
einer beherrschenden Stellung in einem konzentrierten Markt hervorgehen, 
stellen das Konglomerat in der Lage extra finanzielle Reserven aufzubauen, 
die anderen auf einen einzelnen lndustriezweig beschrankten Konkurrenten 
nicht zur Verfiigung stehen. Ein Konglomerat das in verschiedenen Markten mit 
einem Jahresumsatz von ungefahr s.ooo.ooo Dollar Monopole besitzt, ist sicher
lich nicht im Stande seine Konkurrenten in einem Markt wo der Jahresumsatz 
des gemittelten Betriebes urn die 1o.ooo.ooo Dollar betragt, zu beeinflussen. 
Der GroBenunterschied ist unentbehrlich urn die wirtschaftliche Machtsiiber
tragung effektiv zu machen. Die meisten Konglomerate zeigen diese Gro.l3en
differenz auf, denn die Fusionsbewegung wird hauptsachlich von den Riesen
betrieben und nicht von den kleineren Handelsgeschaften getragen. Der Eintritt 
eines Riesenbetriebes in einen Markt der aus Unternehmen relativ geringen 
Umfangs besteht, wird diese Unternehmen dazu zwingen sich nach einem 
wirtschaftlichen Gegengewicht gegen die Macht des Riesenbetriebes in der Form 
defensiver Fusionen mit groBeren Betriebseinheiten derselben lndustrie oder mit 
anderen Konglomeraten umzuschauen. Diese defensive Fusionen beschleunigen 
die Konzentrationsbewegung und die Liquidation der selbstandigen Unter
nehmen, so daB eine wachsende, anti-konkurrenzielle Struktur entsteht. 

SchlieBlich wiirde die Konzentrationsbewegung der Konglomerate zu einer Lage 
fiihren konnen, wobei mehrere Konglomerate sich in verschiedenen Markten 
und Industrien als Konkurrenten begegnen. Wenn die Konglomerate sich als 
Konkurrenten begegnen, werden sie sich aus Furcht vor VergeltungsmaBnahmen 
in anderen Markten und Industrien hiiten den vollen konkurrenziellen Druck 
auf die andere Konglomerate auszuiiben. Diese Haltung wird, ahnlich dem 
dichten Oligopol, zu eirter Lage fiihren, wobei Preise und Gewinne durch 
gleichlaufendes Marktverhalten der wenigen iibrigen Konkurrenten stabilisiert 
werden, so daB die Wettbewerbsverhaltnisse nicht nur im einzelnen Industrie
zweig sondern in der ganzen Wirtschaft geliihmt werden. 

Fusionen und Konzentration im EWG-Vertrag 

Zur Zeit werden die Staaten des Gemeinsamen Marktes von einer wirtschaft
lichen ZusammenschluBbewegung iiberschwemmt, die die industrielle Struktur 
fur die kommenden Generationen entscheidend umwandeln wird. Die bestehen
den nationalen Gesetzgebungen sind nicht in der Lage ein Phanomen zu um
fassen, daB weit tiber die nationalen Grenzen hinausreicht, so daB nur der 
EWG-Vertrag als einziger Schutz des freien Wettbewerbs im Gemeinsamen 
Markt iibrig bleibt. 

Die Mehrheit der Schriftsteller betrachten Artikel 86 des EWG-Vertrages als 
ein Verbot gegen die miBbrauchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden 
Stellung, ohne die marktbeherrschende Struktur selbst, oder jene Fusionen oder 
ZusammenschliiBe die zu solcher beherrschenden Stellung fiihren, zu bertihren. 
Diese Theorie begegnete einigen Widerspruch von der Kommission und von 
fiihrenden Schriftstellern, wie zum Beispiel Professor Dr. Verloren van Themaat: 
Dieser ist der Auffal3ung daB Fusionen und Zusammenschliisse die wichtige 
.Anderungen zu Folge haben in der wirtschaftlichen Struktur des Marktes als 
Mil3brauch einer marktbeherrschenden Stelle betrachtet werden sollten. Das 
Hauptargument dieser Theorie lautet wie folgt : eine Beseitigung der mi.l3-
brauchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung, die sich auf die 
Berichtigung des gesetzwidrigen Marktverhaltens beschrankt, fordert solche 
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umfassenden und komplexen KontrollmaBnahmen, daB diese MaBnahmen. in 
ein System der auBerordentlichen wirtschaftlichen Plannung und des Dirigismus 
ausmiinden wurden. Ein solches System ist unvereinbar mit dem Prinzip des 
freien W ettbewerbs dargelegt in Artikel 3 des EW G-Vertrages. Darum sol! ten 
Fusionen und Zusammenschliisse die zu so !chen marktbeherrschenden Stellungen 
fiihren, als streitig mit dem Vertrag verboten werden. 

Die Anwendung des Artikels 86 auf Fusionen und Zusammenschliisse, ist eng 
mit der Interpretation des Konzepts Mi}3briiuchlichen Ausnutzung einer markt
beherrschenden Stellung verbunden. Die Beispiele des Artikel 86 kann man in drei 
Kategorien aufteilen : 1. MiBbrauche unlauteren Wettbewerbs, 2. MiBbrauche 
die die Marktstruktur andern ohne unlauteren Wettbewerb gegen andere Kon
kurrenten, und 3· MiBbrauche die die Verbraucher treffen. 

Unlauterer Wettbewerb ist kein MiBbrauch der allein aus einer marktbeherr
schenden Stellung hervorgeht. Jedes Unternehmen, ob groB oder klein, ist in der 
Lage unlauteren Wettbewerb zu betreiben. Unlauterer Wettbewerb ist durch 
die nationalen Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten verboten, und es ist nicht 
die Aufgabe des Artikels 86 unlauteren Wettbewerb zu beseitigen. Aus den 
vorbereitenden Dokumenten des V ertrages, in so weit diese zur Verfiigung 
stehen, geht ganz klar hervor daB die vertragsschlieBende Parteien einen Unter
schied zwischen der Regelung des unlauteren Wettbewerbs und der Regelung 
der Ententen und Monopole zu machen wiinschten. Sobald die Deutung des 
MiBbrauchskonzepts tiber den unlauteren Wettbewerb hinaussteigt, stoBt man 
auf betrachtlichen Interpretationsschwierigkeiten, wei! im Gegenteil zum 
Sherman-Gesetz und zum- E:!ayton-Gesetz, Artikel 86 nicht an eine bestimmte 
Marktstruktur verweist urn das gesetzwidrige Marktverhalten festzustellen. 
Eine genaue Analyse des MiBbrauchskonzepts fiihrt unvermeidlich zu dem 
BeschluB, daB von einem bestimmten Punkt ab der Unterschied zwischen 
Marktverhaltnis und Marktstruktur sich nicht mehr rechtfertigt. 

Die miBbrauchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung die die 
Marktstruktur zum Nachteil der Konkurrenten angreift, kann (obschon nicht 
sehr effektiv) durch die Berichtigung des gesetzwidrigen Marktverhaltens be
seitigt werden. Die Wiederherstellung der konkurrenziellen Marktstruktur 
wlirde, durch die Vernichtigung der Ursache des miBbrauchlichen Verhaltens, 
nahmlich die marktbeherrschende Stellung, selbstverstandlich eine bessere Form 
der Beseitigung darstellen. Jedoch die juristische Grundlage fur eine solche 
Interpretation des Artikels 86, ist ziemlich schwach, wei! der Artikel nicht 
an irgendeine wirtschaftliche Struktur verweist und wei! wahrend der Vor
bereitung des Vertrages, die klare Absicht hestand die Unternehmen mit einer 
marktbeherrschenden Stellung nicht abzubauen. 

Im Faile der miBbrauchlichen Ausnutzung gegen die Verbraucher wiirde eine 
Beseitigung die sich auf das Marktverhalten beschrankt, nicht nur eine un
zweckmaBige sondern eine vollstandig unbestehende Beseitigung darstellen. 
Die einzufiihrenden KontrollmaBnahmen wiirden nicht nur in wirtschaftlichen 
Dirigismus ausmiinden, sondern sie wiirden die wirtschaftliche Realitat, die sie 
zu regeln behaupten, nicht einmal berlihren. Das Konzept des miBbrauchlichen 
Marktverhaltens setzt das Dasein eines normalen oder redlichen Marktverhaltens 
als MaBstab der Gesetzesverletzung voraus. In einem von Monopolen und 
Oligopolen gebildeten wirtschaftlichen System ist es durchaus unmoglich dem 
Verbraucher gegenliber den MaBstab eines redlichen Marktverhaltens ohne 
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Verweisung an den freien Wettbewerb, zu handhaben. Im allgemeinen fi.ihrt 
ein System von Monopolen und Oligopolen zu hoheren Preisen und niedriger 
Qualitat als in einem System von freiem Wettbewerb der Fall ist. Ein Markt
verhalten daB hohe Preise und niedrige Qualitat auferzwingt ist allerdings fur 
den Verbraucher als eine miBbrauchliche Ausnutzung der Marktstellung zu 
betrachten. Dieses miBbrauchliche Verhalten kann nur dann beseitigt werden, 
wenn man das Unternehmen ein Verhalten auferlegt ahnlich dem von Kon
kurrenten im freien Wettbewerh. Man kann dies nicht durch die Berichtigung 
des Verhaltens allein auferzwingen, sondern nur durch eine Wiederherstellung 
der konkurrenziellen Marktstrukturen. Die Beschrankungen die im EWG
Vertrag im allgemeinen und besonders im Artikel 86 dem Prinzip des freien 
Wettbewerbs gesetzt sind, konnen nicht die Einfi.ihrung eines okonomischen 
Dirigismus rechtfertigen, der in noch starkerem MaBe als ein unmittelbarer 
Angriff auf die antikonkurrenzielle Marktstrukturen dem EWG-Vertrag wider
strebt. 

Lehre aus der Amerikanischen Erfahrung 

Die Grundaufgabe jeder Gesetzgebung fur eine wirtschaftliche Ordnung ist das 
Erreichen eines Gleichgewichtes zwischen dem Gebrauch der MaBstabe be
gri.indet im wirtschaftlichen Verhalten einerseits, und dem Gebrauch der MaB
stabe begrundet in den wirtschaftlichen Strukturen anderseits. Dieses Gleich
gewicht wird ohne Zweifel besser erreicht im Amerikanischen Antitrustrecht 
als im Europaischen Vertragsantitrustrecht. Die Ablehnung im Artikel 86 des 
Vertrages von Mai3nahmen gegen die marktbeherrschenden Stellungen, kann aus 
verschiedenen Grunden erklart werden : 1. die Einfi.ihrung des EWG-Vertnlges 
bracht den Abbau betrachtlicher Hindernisse gegen den freien Wettbewerb 
mit sich und anderte grundsatzlich die Marktstrukture im Sinne des freien 
Wettbewerbs, so daB weitere Strukturmal3nahmen als i.iberfli.iBig erschienen; 
2. das Fortbestehen des freien Wettbewerbs wurde zur Zeit nicht so sehr von 
einer Konzentrationsbewegung als von bereits bestehenden Kartellen und Markt
beherrschenden Stellungen auf den nationalen Markten sowie von den i.ibrigen 
nationalen Hindernissen zum freien interstaatlichen Handelsverkehr, bedroht. 
AuBerdem wurde ein bestimmtes Mal3 an wirtschaftliche Konzentration als 
Gegengewicht gegen den wachsenden konkurrenziellen Druck aus nicht Mit
gliedstaaten als erwunscht betrachtet. 

Diese Betrachtungen haben ungliicklicherweise zu einem Zogern vor direkten 
StrukturmaBnahmen gefiihrt. Die Amerikanische Erfahrung zeigt daB eine 
wi:irtliche Interpretation des Gesetzes, zu gerichtlichen Entscheidungen fiihrt, 
die juristisch zu rechtfertigen sein di.irften, die sich aber in zunehmendem 
Mai3e als unzweckmai3ige Werkzeuge fi.ir die Ordnung eines wirtschaftlichen 
Systems erweisen. Diese wachsende Kluft zwischen einer wi:irtlichen Inter
pretation des Gesetzes und der sich schnell andernden i:ikonomischen Realitat, 
fordert nach Jahren von Diskussion ein neues Gesetz daB diese Kluft i.iber
briickt und die juristische Grundlage fiir weitere Mal3nahmen gegen die sich 
neu entwickelnden Verletzungen der Wirtschaftsordnung schafft. 

Der EWG-Vertrag ist nur ein Grundgesetz, und die Juristen sollten sich nicht 
dazu verfi.ihren lassen, im wortlichen Texte prazise Antworte fi.ir jedes besondere 
Problem das sie qualt zu suchen. Artikel 87 tragt der Kommission die Befugnis 
und die Aufgabe auf, zur Verwirklichung der allgemeinen Prinzipien des Ver
trages genaue MaBnahmen vorzuschlagen. Es ist hochste Zeit daB die Kom-
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mission diese Befugnisse zum Entwurf und zur Verwirklichung einer gemein
samen Politik, der Herausforderung der wirtschaftlichen Konzentration gegen
iiber aufgreift. 

SUMMARY 

THE ,CELLER-KEFAUVER" AcT, TWENTY YEARS OF STRUGGLE 

AGAINST ECONOMIC CONCENTRATION 

While the European Commission is reviewing its policy in the field of company 
mergers and economic concentration within the Common Market, the twentieth 
anniversary of the Geller-Kefauver Act offers an excellent opportunity for an 
apparaisal of the development of American antitrust law during a period of 
increasing economic concentration. It is also an occasion to draw some lessons 
from the American experience for the movement of economic concentration that 
is reshaping the industrial landscape in the Common Market. 

A short historical review 

Section I and 2 of the Sherman Act and section 7 of the Clayton Act have always 
been the pillars of American antitrust law in its drive against economic con
centration. Section I of the Sherman Act prohibited every contract, agreement 
or conspiracy in restraint of trade, section 2 prohibited monopolies and attempts 
to monopolize, while section 7 of the Clayton Act prohibited the acquisition 
of stock or all or part of the share capital of a competing company. 

In I904 the Supreme Court decided that the constitution of a holding company 
with a majority interest in two competing railroad companies could constitute 
a restraint of trade and a threat to free competition (Northern Securities vs U.S., 
193 U.S. 197). This decision cleared the way for further interventions against 
mergers and other forms of concentration threatening the continuing existence 
of free competition. It was confirmed in the so called Railroad Cases in which 
it was decided that acquisitions of stock or all or part of the share capital in 
competing mining and railroad companies, could constitute a restraint of trade 
and a violation of the Sherman Act. 

However, in U.S. vs U.S. Steel Corporation (251 U.S. 417), the Supreme Court 
took the position that a series of mergers resulting in the formation of the largest 
steel company, easily dominating all other companies in the industry, did not 
constitute a violation of the Sherman Act, because in spite of its impressive size, 
U.S. Steel was not a monopoly, had not abused its dominant position in the 
market, and was not able to control prices without the help of its competitors. 
This decision gradually developed into the leading theory on mergers and econo
mic concentration. It allowed all forms of concentration which stopped short of 
complete monopoly and in which the participating companies did not abuse 
their dominant market position. 

The efficiency of the Clayton Act as an instrument in safeguarding free com
petition was seriously impaired by the decision in F.T.C. vs Western Meat 
Company (272 U.S. 554). Herein it was decided that a direct acquisition of assets 
of a competing company, was not subject to the prohibition of section 7 of the 
Clayton Act, because the text of the statute was limited to acquisitions of stock 
and all or part of the share capital of a company. 
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Consequently one of the two ways toward economic concentration by acquisition 
was cleared and the protection of free competition against direct asset acquisitions 
was left to the Sherman Act. The weakness of this statute in dealing with economic 
concentration was emphasized again in U.S. vs Columbia Steel Corporation 
(334 U.S. 495). In this decision the Supreme Court was of the opinion that most 
of the industries in the United States did not approach a cartellized form and 
that it was for the Congress and not for the courts to establish new rules against 
the entry of a company by way of acquisition into new markets or into new 
or related fields of economic activity. 

The ,Geller-Kefauver" Act in Congress 

The amendment of section 7 of the Clayton Act as proposed by representative 
Emmanuel Celler and senator Estes Kefauver, originally only intended to plug 
the loophole and to extend the application of the statute to direct asset acquisitions 
so as to subject all forms of mergers and concentration to the test of the main
tenance of competitive market conditions. The amendment was supported by 
various politicians for very different reasons, resulting in considerable confusion 
of interpretation when afterwards the courts tried in order to reach a judicial 
decision to determine the intent of Congress in voting the amendment. 
The principal arguments emerging from the Congressional debate were the 
following: 
- the abolition of the arbitrary distinction between direct asset acquisitions 

and stock acquisitions, in order to bring both forms of concentration within 
the reach of the statute; 

- the stopping of the movement of economic concentration in its incipiency, 
and the prevention of monopoly by prohibiting mergers and other com
binations; 

- the improvement of economic efficiency by spreading the production among 
a great number of small business entreprises in stead of concentrating it in 
a small number of economic giants; 

- the protection of the small businessman as a valuable social institution 
guaranteeing local political and economic independence; 

- the conservation of a free and democratic political system through the pro
tection of small business; 

- the prevention by way of acquisitions, of restraints to free competition, that 
were already prohibited by way of contract, agreement or conspiracy. 

The record of the Congressional debates clearly shows that the supporters of 
reform thought the existing criteria under the Sherman Act to be insufficient 
in order to stop the movement toward economic concentration, and that they 
wanted to introduce new and more severe criteria in order to nip the concentn1-
tion movement in the bud. This view was not reflected in a formal amendment 
of the statute, but in a strong declaration of intent, that the best method of 
maintaining free competition is to stop the concentration movement in its early 
beginnin:gs. Congress shied away from an outright prohibition of mergers be
cause such a rigid rule could have been inadequate for example for mergers 
improving the competitive position of its weak participants. The formal criterion 
for a violation of section 7 of the Clayton Act remained unchanged, increasing 
thereby the flexibility of the statute in its application but leaving the courts 
with staggering difficulties of legal interpretation. 
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The ,.Geller-Kefauver" Act and its application 

The diversity of problems arising under the Geller-Kefauver Act led the courts 
to make a distinction between different types of concentration, and to develop 
specific criteria and arguments for each type i.e. for the horizontal or vertical 
integration and for the conglomerates. 

The horizontal integration consists in a merger or combination of two companies 
producing identical or similar products or services for identical or overlapping 
markets. The courts have dealt with this form of concentration by a meticulous 
market analysis, emphasizing the structural elements of the market. This analysis 
required to define the relevant product market, the relevant geographic market 
and the computation of the market shares of. the companies involved to be 
used as a measure of their dominance in the relevant market. 

The Cellophane Case (U.S. vs E.I. Dupont de Nemours & Company, 351 U.S. 
377) established that the relevant product market is determined by the price 
cross-elasticity of substitution products. Because of the complexity of its use 
in trial procedures, this criterion has not always been strictly applied in deter
mining the relevant product market, and in several cases the courts have limited 
themselves to base their decisions on differences in price, quality and enduses of 
the products or services involved. 

In U.S. vs Pabst Brewing Company (384 U.S. 546) the relevant geographic 
market was determined as the area of effective competition between the two 
merging or combining companies. The definition of the geographic market was 
subordinated to the question whether the particular merger or combination 
affected free competition anywhere in the United States. This decision was 
important because the dominant position and the market share of a company 
in a particular market depend directly on where the borderline of that market 
is drawn. In a small geographic market there is obviously no room for a whole 
series of viable competitors and inevitably the market share of the few companies 
active in such market will be quite substantial. 

The most important test however applied in cases of horizontal integration 
is the market share of the merging or combining companies in the relevant 
market, appraised against the background of the tendency toward economic 
concentration in that market, and the intent expressed by Congress to stop 
concentration in its incipiency. In addition to the elements mentioned above, 
there are many other tests and criteria to be examined in order to establish 
adequate proof that a particular merger or combination did indeed harm free 
competition in the relevant market. The multitude and the variety of the data 
to be taken into account, makes an exhaustive market analysis an extremely 
complex and difficult exercise in a trial procedure. This difficulty of proof was 
recognized by the Supreme Court in U.S. vs Pljiladelphia National Bank (374 
U.S. 321). In this decision the Supreme Court reversed the burden of proof 
from the administration to the defendant and established the rule that particular 
mergers or combinations are so inherently anticompetitive that they are pre
sumed to harm free competition unless the defendant can dearly establish 
proof to the contrary. 

In view of the difficulties of proof with respect to mergers and their effect on 
competition, this decision amounted to a per se prohibition against any merger 
that was inherently likely to hurt free competition. Which mergers were in
herently anticompetitive was decided in U.S. vs Von's Grocery Company (384 
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U.S. 270). In that decision the Supreme Court prohibited a merger between 
two supermarkets controling 8.9 % of the sales in the Los Angeles metropolitan 
area. At the time of the merger there were still more than 3,900 independent 
competitors left in existence, competition was very lively, and the tendency 
toward concentration was quite feeble. The decision was based mainly on the 
fact that the number of independent competitors had been declining and that 
Congress in 1950 had expressed its intention to stop concentration in its in
cipiency, even if existing competition was still very strong. Justice Stewart 
was highly critical of this decision, claiming that the court was abandoning the 
only formal and legal test for any violation of section 7 of the Clayton Act, to wit 
the harmful effect of the merger or combination on free competition. In a 
meticulous and impressive analysis of the relevant economic data involved, 
the justice demonstrated that the probability of the merger having any effect 
on competition was merely ephemeral. In U.S. vs Von's Grocery Company, 
jurisprudence reached the limits of enforcement against horizontal integration. 
One step further would lead the courts to consider de minimis cases. 

Vertical integration consists in a merger or combination of two companies that 
are not in a competitive relationship, but that meet each other as customer 
and supplier. Generally this form of concentration has been treated by the 
courts in a more flexible way with better balanced arguments in law and 
economics. Although the market share and the degree of concentration remain 
important criteria, the maintenance of free competition in cases of vertical 
integration has also been appraised in the light of other factors like the existence 
of potential competition and barriers to entry, market foreclosure, the existence 
of large financial reserves (deep pocket doctrine), the existence of opportunities 
for reciprocity buying and the improvement of competitive conditions by the 
merger of two weak or failing companies (failing company defense). 

This balance in judgment is well illustrated in Brown Shoe Company vs U.S. 
(370 U.S. 294) the first case of vertical integration to reach the Supreme Court 
under the amended Clayton Act. The Court prohibited the acquisition of Kinney 
by Brown Shoe, not only on the ground of the market shares involved on a 
national scale, but mainly on the grounds of the avowed intention of Brown 
to force its products upon the acquired distributors, the existence of a tendency 
toward vertical integration throughout the shoe industry and the quite important 
market share of Brown Shoe and Kinney combined in particular metropolitan 
areas throughout the United States. 

Potential competition also played a considerable role in cases of vertical in
tegration. It consists in the indirect competitive pressure exercised in a particular 
market by companies active in related industries, which would be likely entrants 
if prices and profit margins in the industry involved became attractive. The 
problem is to determine which companies are to be considered as likely entrants 
in a given industry. 

The probability of entry can be established on the basis of documentary evidence 
and testimony, indicating the intention of the company's management to enter 
as a direct competitor in a particular market (subjective evidence). This probability 
can also be established on the basis of objective elements like the similarity 
between the products and the methods of production and distribution in both 
industries, the areas covered by important research projects in the company, 
the existence of large financial reserves available for direct investment, etc. 
(objective evidence). 
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In U.S. vs Penn-Olin Chemical Company (378 U.S. 158) the Supreme Court 
decided in favor of objective evidence. The existence of objective economic 
data pointing toward probable entry by a company in an given industry is in 
itself sufficient to consider this company as a potential competitor, even if 
documentary evidence and testimony show that the company's management 
was rather opposed to the idea of entry. 

A conglomerate can be defined as any form of merger or combination that does 
not come within the pattern of horizontal or vertical integration. The companies 
taking part in· a conglomerate have in principle no competitive relationship 
and even business relationships in general are not strongly developed. The 
companies involved belong to completely different industries, like for example 
a ship-yard and a flower growing company. The fact that the various companies 
belonging to the conglomerate are not in competition with each other makes 
it rather difficult to apply a legal text, the violation of which is cast in terms 
of harmful effects on competition. At first glance it is impossible that a merger 
between so different companies may have any negative impact on the level of 
competition. This position is confirmed by the fact that many conglomerate 
mergers are not entered into for competitive reasons but for purely financial 
or tax reasons. 

Although the antitrust administration was of the opinion that conglomerate 
mergers like any other type of merger were subject to the rules of the Clayton 
Act, the peculiar nature of conglomerate mergers was tacitly recognized by the 
fact that suits were brought only against a limited number of conglomerate 
mergers, where a possibility of harmful effects to competition was present. 
Most authors were of the opinion that in order to contain the conglomerate 
merger movement efficiently, an amendment of section 7 of the Clayton Act 
would be required. In 1969 however the antitrust administration had a change 
of heart and brought suit against several conglomerates. The urgency of the 
problem had induced the antitrust administration to take the risk of losing 
a few cases in order to be able to draw the limits of the applicability of the Clayton 
Act. The new policy was also based upon the belief that a flexible construction 
of section 7 would make it applicable and effective in procedures involving 
conglomerates. 

During the Congressional debates in 1950, the emphasis was not very much 
on conglomerate mergers, because at that time they were not the major threat 
to competition. Nevertheless they were mentioned explicitly as part of the 
concentration movement and it is impossible to exclude conglomerate mergers 
from the application of section 7 of the Clayton Act on the ground that Congress 
was not concerned with conglomerate mergers in 1950. 

The basic question then is to find out whether conglomerate mergers may harm 
free competition in such a way as to justify the application of section 7 of the 
Clayton Act. The harmful effect of competition must not be proved as a sequence 
from cause to effect; the jurisprudence on horizontal integration has already 
established that it is practically impossible to give convincing evidence based 
on economic data that a particular merger has a particular effect on competition. 
It is sufficient to find sound economic evidence, that conglomerate mergers in 
general may harmfully affect free competition and that the facts in a particular 
case substantiate the reasonable likelihood that these effects may occur. 

Several arguments have been developed to demonstrate that conglomerate 
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mergers may have harmful effects on free competition. Although it is difficult 
to argue that a conglomerate merger directly decreases the level of competition 
or increases the degree of economic concentration because the parties to the 
merger are not in competition with each other and even do not belong to the 
same industry, it cannot be denied that conglomerate mergers do increase the 
overall rate of concentration in the sense that they diminish the number of 
independent economic decision making centers. The conglomerate merger 
movement if left unchecked would ultimately lead to a situation where more 
and more assets would come under the control of fewer and fewer persons. 
In this sense the conglomerate merger movement is contrary to the avowed 
policy of Congress and the Supreme Court to protect the small businessman 
and to preserve locally based economic power. 

The essence of the conglomerate enterprise is to be active with several businesses 
in different industries at the same time. Although the business entities of a 
conglomerate do not meet very often as direct competitors and although they 
have only a few economic links in common, the whole conglomerate enterprise 
is always supported by a common financial structure that provides the basis for 
conglomerate coherence. This common financial structure enables the con
glomerate to bring to bear extra competitive pressure by transferring its economic 
power from those industries in which it has a dominant position to those in
dustries in which it is in a weak competitive position. This transfer of economic 
power that is not available to single-industry companies, distorts the competitive 
conditions within the industry so that they are no longer determined by the 
competitive merits of the business entities active in that industry, but are deter
mined by the balance of economic power in completely unrelated industries. 

An example of such transfer of economic power can be found in the deep pocket 
doctrine. This doctrine emphasizes the importance of extra financial support. 
When an industrial giant enters a particular industry by way of acquisition, 
its extra financial muscle will prove to be a competitive advantage to the newly 
acquired subsidiary, for example in I. waging relentless price competition, 
2. waging massive advertising campaigns, 3· building and maintening excess 
production capacity and 4· spending heavily in research so as to achieve a decisive 
technical breakthrough to the detriment of other competitors. The financial 
power of the parent company protects the subsidiary against competitive pressure 
and the consequences of protracted losses so that economic efficiency is no longer 
the leading principle for the business' operations. 

Another form of transfer of economic power from one industry to another 
consists in so called reciprocity buying. This is a practice whereby a company 
that has a commanding position as a supplier or customer of another company, 
obliges the latter to direct its purchase orders for other requirements to a com
pany, affiliated within the conglomerate with the dominant supplier or customer. 
This practice is a direct attack on the play of competitive forces within the 
market, because the decision to place orders is no longer based upon considera
tions of competitive merits but inspired by the fear of economic blackmail. 
The transfer of economic power from one industry to another is only effective 
if the conglomerate occupies a dominant position in some industries and if 
there is a difference in scale between those companies of the conglomerate having 
a dominant position and those companies being subject to the pressure of free 
competition. Indeed, if all the businesses of the conglomerate were to face 
competition in each industry at the same time, the conglomerate would not 
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be able to transfer extra economic resources of any kind from one industry to 
another, because each business would need all the available resources to meet 
competition in its own industry. Most of the conglomerates however are not 
in such an uncomfortable position; they consist typically partly of businesses 
enjoying a dominant position in concentrated markets and partly of businesses 
still engaged in competition. The relatively high prices and profits resulting from 
a dominant position in a concentrated market, enable the conglomerates to 
build up extra financial reserves, that are not available to single industry busi
nesses, and to unleash those reserves against these competitors. A conglomerate 
that has monopolies in several markets totalling an annual turn-over of about 
s,ooo,ooo dollars, will clearly not be able to influence competitors in a market 
where the annual turn-over of the average business amounts to approximately 
IO,ooo,ooo dollars. A difference in scale is needed for the transfer of power 
to be efficient. In practice the conglomerate merger movement is stimulated 
mainly by industrial giants and not by small business enterprises, so that the 
opportunity to benefit from differences in scale is clearly present. 

The entry of an industrial giant in a market consisting of relatively small busi
nesses, will force these businesses to look for countervailing market power by 
way of defensive mergers with larger businesses in the same industry or more 
likely with other conglomerates. These defensive mergers, are accelerating the 
conglomerate concentration and the liquidation of independent enterprises so 
as to form a market with an increasingly anticompetitive structure. 

In the end the movement of conglomerate concentration may lead to a situation 
whereby several-conglomerates will meet as competitors across different-markets 
and industries. When they meet as competitors the conglomerates will be hesitant 
to bring to bear full competitive pressure against other conglomerates out of 
fear of retaliation in other markets and industries. This will result in a situation 
which is not unlike a tight oligopoly, where prices and profit margins are 
stabilized by parallel market behavior of a few competitors so that competitive 
relations will be frozen not in a single market or industry but in the whole 
economic system. 

Mergers and concentration under the E.E.C. Treaty 

Presently_ the Common Market countries are embroiled in a movement of 
economic concentration that is reshaping decisively the industrial landscape for 
generations to come. The national legislations are not able to cope with this 
phenomenon that largely transcends national borders, so that only the E.E.C. 
Treaty is left as the sole safeguard of free competition on Common Market 
scale. 

According to the opinion of the majority of writers article 86 of the E.E.C. 
Treaty merely prohibits abuse of economic power without touching the economic 
power structure itself, or mergers and combinations leading to such structure. 
This view has met some opposition by the Commission and by some leading aut
hors like professor P. Verloren van Themaat. The latter is of the opinion that mer
gers and combinations that result in major structural changes of the market may 
be considered as abuses of economic power. The principal argument for this view 
runs as follows : containment of abuses of economic power limited to the cor
rection of the reprehensible behaviour by the dominant company, requires 
such extensive and complex measures of control, that the result would be a 
system of excessive economic planning and dirigism, incompatible with the 
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principle of free competition as laid down in article 3 of the Treaty. Therefore 
mergers and other combinations leading to such dominant positions should be 
outlawed as incompatible with the Treaty. 

The applicability of article 86 to mergers and combinations is closely connected 
with the interpretation given to the notion abuse of economic power. The examples 
of abuse given in article 86 can be divided into three categories : I. abuses 
that amount to practices of unfair competition, 2. abuses aimed at other com
petitors without being practices of unfair competition, but affecting the com
petitive struCtures of the market and 3· abuses aimed at the customers. 

Unfair competition as such is not an abuse that results from a dominant market 
position. Any business company, be it strong or weak, is in a position to commit 
acts of unfair competition, the only difference being the impact of the practice 
upon its competitors. Unfair competition is prohibited by national legislation 
of the member states, and it is not the task of article 86 to stop unfair trading 
practices. From the preparatory documents of the Treaty that are available 
it follows that the founding fathers wanted to separate the rules on unfair com
petition from the rules on trade agreements and monopolies. 

Once we extend the meaning of the word abuse beyo'nd the field of unfair com
petition, we are faced with serious difficulties of interpretation, because contrary 
to the Sherman Act and the Clayton Act, article 86 does not refer to a particular 
market structure in order to ascertain a violation of the law. A close analysis 
of the meaning of the word abuse inevitably leads to the conclusion that beyond 

. a certain point the distinction between economic structure and economic be
haviour, that is so heavily emphasized by some authors, is artificial and useless. 
The abuses aimed at other competitors and affecting the competitive structure 
of the market, still can be contained (though not very efficiently) by the cor
rection of the reprehensible behaviour. The reinstatement and the preservation 
of a competitive market structure would of course be a superior cure, by des
troying the source of the abusive behaviour i.e. the dominant economic position 
itself. However, the legal basis for such a construction of article 86, appears 
to be quite weak, because the article does not refer to any economic structure 
as a desirable one, and because during the preparation of the Treaty there was 
clearly no intent to dismantle enterprises with a dominant economic position. 

As far as abuses aimed at customers are concerned, corrective measures would 
amount not merely to inefficient containment but to outright non-existent 
containment. The measures of control and containment to be introduced by 
the Commission would not only result in economic dirigism, but would reveal 
themselves as completely unfit to affect the economic realities which they are 
supposed to regulate. Indeed, abusive behaviour presupposes the existence of a 
notion of normal or reasonable behaviour. In a concentrated economic system 
of monopoly or oligopoly it is impossible to establish a pattern of reasonable 
behaviour vis-a-vis the customer without referring to the system of free com
petition. Monopolies and oligopolies in general tend to result in higher prices 
and poorer quality than under a competitive market system. The conduct of 
imposing high prices and poorer quality, amounts as far as the customer is con
cerned, to abusive economic behaviour. This behaviour can only be corrected 
by imposing a conduct similar to that of competitors in a free market. Such a 
conduct cannot be forced upon monopolist and oligopolists by mere corrective 
measures, but requires the restoration of the competitive structure of the market. 
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The limited importance of the principle of free competition in the E. E. C. Treaty 
in general and in article 86 in particular does not justify the recourse to a system 
of complex economic monitoring that is still less compatible with the Treaty 
than an outright attack on anticompetitive market structures, when the latter 
is the only way to reach the goal set by the Treaty. 

Lessons from the American experience 

The basic problem for every legislation imposing rules for an economic system 
is to balance the use of tests of economic behaviour against the use of tests 
of economic structure. Undoubtedly, this balance has better been achieved in 
American antitrust law than in European antitrust law. The shyness of the 
legislators in the Treaty before any action against positions of economic power 
can be explained for several reasons : I. the E. E. C. Treaty itself abolished quite 
formidable barriers to free competition so that the market structure of the 
member states was reshaped dramatically in the direction of free competition 
and so that further structural measures seemed redundant at that time; 2. free 
competition was not so much threatened by a movement of economic con
centration than by existing trade agreements and cartels, by existing dominant 
positions of enterprises in their national market, and by remaining national 
barriers to free interstate commerce. A certain degree of economic concentration 
was thought of as desirable to counter growing competitive pressure coming 
from outside the Common Market. 

These arguments unfortunately resulted in a quite harmful hesitancy toward 
direct action on economic structures. The American ·experience shows that a 
Iitteral construction of the statute, leads to court decisions that may well be 
justified from the juridical point of view, but that are increasingly inefficient 
instruments for molding an economic system. This growing gap between the 
fast changing economic realities and the strict interpretation of the statute, 
requires after years of debate a new law that closes the gap and that formally 
establishes the juridical basis for legal action against newly developed violations 
of the economic system. 

The E. E. C. Treaty is merely a basic law and lawyers should resist the temptation 
to look for precise solutions for each particular problem in the Iitteral wording 
of the statute. Article 87 provides that the Commission has the power and the 
duty to propose detailed measures to implement the general principles laid 
down in the Treaty. It is time for the Commission to use this power in order 
to design and to implement a common policy to meet the challenge of economic 
concentration, for example by establishing guidelines for each economic sector 
indicating whiCh mergers and what degree of concentration the Commission 
considers not to be incompatible with the fundamental principle of free com
petition. 
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