NIEUWS

08 november 2019

EU bezorgd over privacygevoelige overnames
De Europese Commissie gaat overnames die gedreven worden door de wens om gebruikersgegevens in
handen te krijgen, zeer goed bekijken.
Dat heeft Margrethe Vestager, de Europese commissaris voor Mededinging, gezegd naar aanleiding van de geplande
overname van de maker van tnesstrackers en smartwatches Fitbit door techreus Google.
Als die overname doorgaat, krijgt Google de beschikking over alle gegevens die Fitbit-gebruikers in de loop der jaren
hebben verzameld. De trackers houden niet alleen data van hardlooprondjes bij, maar ook gezondheidsgegevens als
hartslag en dergelijke. Daardoor kan zeer gevoelige informatie uit die gegevens worden gehaald.
Vestager wilde niet concreet op de overname van Fitbit ingaan. De Europese competitiewaakhond pakte Google onder
leiding van Vestager al eerder aan. Het Amerikaanse bedrijf kreeg drie boetes opgelegd voor marktverstorend gedrag bij
het mobiele besturingssysteem Android, resultaten van Google Shopping en advertentiedienst AdSense.
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Invallen bij maaltijd- en boodschappenbezorgers EU
om kartel
De Europese Commissie denkt dat het Duitse Delivery Hero en andere
bedrijven die in de EU maaltijden en boodschappen bezorgen, verboden
prijsafspraken maken. Bij... 
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EU neemt wet aan tegen valse concurrentie van
buitenlands bedrijf
Bedrijven van buiten de Europese Unie kunnen vanaf begin 2023 niet meer
zomaar investeren in de EU als zij gesubsidieerd worden door hun overheid.
De EU-lidstaten... 

NIEUWS

01 juli 2022

Waakhond ACM let extra op misbruik huidige
marktomstandigheden
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is extra alert op bedrijven die
misbruik maken van de huidige marktomstandigheden. De hoge prijzen voor
energie, benzine en... 
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Beveiligingsbedrijven: toeslag Schiphol is verkapte
staatssteun
Beveiligingsbedrijven noemen de zomertoeslagen die Schiphol heeft
aangekondigd voor personeel op de luchthaven verkapte staatssteun. 
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03 mei 2022

Nieuwe miljardenboete EU dreigt voor Apple om
contactloos betalen
Apple moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete voor het schenden van
Europese concurrentieregels. Het Amerikaanse techbedrijf misbruikt zijn
marktmacht door een... 

