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23 november 2021

Amazon en Apple krijgen boete 200 miljoen euro
in Italië
De Italiaanse concurrentiewaakhond heeft boetes van in totaal 200 miljoen euro opgelegd aan de
Amerikaanse technologieconcerns Amazon en Apple voor hun samenwerking bij de verkoop van Appleproducten en de geluidsapparatuur van Apple Beats.
Door de concurrentieverstorende samenwerking tussen de twee grote concerns werden andere verkopers van deze
producten in het land buitengesloten.
De Italiaanse mededingingsautoriteit concludeerde dat onder de contractuele bepalingen van een overeenkomst die op
31 oktober 2018 is aangegaan, o

ciële en niet-o

ciële wederverkopers van Apple- en Beats-producten geen gebruik

mochten maken van de Italiaanse webwinkel Amazon.it. Daarmee werd de verkoop van die producten in Italië alleen
aan Amazon toegestaan en op een "discriminerende wijze" aan geselecteerde partijen.
Volgens de Italiaanse waakhond is deze samenwerkingsovereenkomst tussen Apple en Amazon in strijd met de EUregels en moeten de bedrijven een einde maken aan de verkoopbeperkingen in het land. Het grootste deel van de
opgelegde boete is voor iPhone-maker Apple, die 134,5 miljoen euro moet betalen. De boete voor Amazon bedraagt
68,7 miljoen euro.
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Duitse kartelwaakhond zet stappen om Google aan te
pakken
De Duitse kartelwaakhond heeft Alphabet, het moederbedrijf van Google,
woensdag bestempeld als een bedrijf van "groot belang op alle markten".
Deze stap maakt de... 
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Boete van 1,1 miljard euro in Italië voor Amazon
De Amerikaanse webwinkel Amazon heeft van de Italiaanse
mededingingsautoriteiten een boete gekregen van ruim 1,1 miljard euro.
Volgens de toezichthouder heeft Amazon... 
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Brussel geeft 344 miljoen euro boete aan banken voor
valutakartel
De Europese Commissie heeft een boete van in totaal 344 miljoen euro
opgelegd aan de Britse banken HSBC, Barclays, RBS en het Zwitserse Credit
Suisse. 
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ACM doet onderzoek naar kartel in
voedselverwerkingssector
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de
voedselverwerkingssector. 
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Google verliest concurrentiezaak en moet EU
miljarden betalen
Google komt niet uit onder een miljardenboete die de Europese Commissie
het techbedrijf heeft opgelegd. De commissie heeft Google terecht gestraft
voor het misbruiken... 

