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Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-531/07 

Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft / LIBRO Handelsgesellschaft mbH 

HET GEMEENSCHAPSRECHT VERZET ZICH TEGEN EEN REGELING ALS DE 
OOSTENRIJKSE REGELING VAN VASTE BOEKENPRIJZEN 

Het verbod voor de importeurs van Duitstalige boeken om een prijs vast te stellen die lager is 
dan de door de uitgever in de staat van uitgave vastgestelde of aanbevolen prijs, vormt een niet 

te rechtvaardigen belemmering van het vrije goederenverkeer 

De Oostenrijkse regeling van vaste prijzen voor Duitstalige boeken bepaalt dat de uitgever of de 
importeur verplicht is een eindprijs vast te stellen en bekend te maken, en dat de importeur geen 
prijs mag vaststellen die lager is dan de eindprijs, verminderd met de belasting over de 
toegevoegde waarde, die door de uitgever voor de staat van uitgave is vastgesteld of aanbevolen. 

Deze regeling kent de Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft de bevoegdheid toe om de 
eindprijzen bekend te maken die de boekhandelaren bij de verkoop in Oostenrijk van Duitstalige 
boeken moeten toepassen. 

LIBRO Handelsgesellschaft mbH exploiteert 219 filialen in Oostenrijk en 80 % van de door haar 
verhandelde boeken zijn afkomstig uit het buitenland. 

Vanaf augustus 2006 begon LIBRO, op basis van de in Duitsland gehanteerde prijzen, reclame te 
maken voor de verkoop op Oostenrijks grondgebied van in Duitsland uitgegeven boeken tegen 
lagere prijzen dan de voor het Oostenrijkse grondgebied vastgestelde minimumprijzen. 

De Fachverband heeft bij de bevoegde Oostenrijkse rechter een verzoek in kort geding ingediend 
om LIBRO te doen gelasten zich van dergelijke reclame te onthouden. De rechter van eerste 
aanleg heeft dat verzoek ingewilligd omdat hij van oordeel was dat de Oostenrijkse regeling op 
de vaste boekenprijs, zelfs indien zij een met artikel 28 EG strijdige beperking van het vrije 
verkeer van goederen vormt, „gerechtvaardigd is om culturele redenen en door de noodzaak om 
de pluraliteit van de media te handhaven”. Deze beslissing is bevestigd bij een uitspraak van de 
rechter in hoger beroep. 

LIBRO is tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep opgekomen bij het Oberste 
Gerichtshof, dat zich tot het Hof wendt met de vraag of de Oostenrijkse voorschriften over de 
prijs van ingevoerde boeken verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht. 



In dit verband herinnert het Hof er om te beginnen aan dat volgens vaste rechtspraak iedere 
handelsregeling van de lidstaten die de intracommunautaire handel kan belemmeren, een 
maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen vormt. Nationale bepalingen die 
bepaalde modaliteiten voor de verkoop van producten uit andere lidstaten aan banden leggen of 
verbieden, kunnen echter geen belemmering van die handel vormen, mits zij van toepassing zijn 
op alle betrokken marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en 
mits zij dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die van 
producten uit andere lidstaten. 

In casu stelt het Hof vast dat de Oostenrijkse wettelijke regeling, zelfs indien zij de voorwaarden 
betreft waaronder de boeken kunnen worden verkocht, met de verplichting voor de importeurs 
om geen prijs vast te stellen die lager dan de in de staat van uitgave gehanteerde prijs is, niet 
dezelfde invloed heeft op de verhandeling van nationale boeken en op die van boeken uit andere 
lidstaten. 

De betrokken regeling behandelt Duitstalige boeken uit andere lidstaten namelijk minder gunstig 
dan nationale boeken, aangezien zij de Oostenrijkse importeurs en de buitenlandse uitgevers 
belet minimumprijzen volgens de kenmerken van de markt van invoer te bepalen, terwijl het de 
Oostenrijkse uitgevers vrijstaat, voor hun producten dergelijke minimumprijzen voor de 
detailhandelverkoop op de nationale markt zelf vast te stellen. 

Een dergelijke wettelijke regeling vormt dus een beperking van het vrije verkeer van 
goederen. 

Het Hof verklaart bovendien dat die beperking niet gerechtvaardigd is. Het wijst er met name 
op dat de bescherming van boeken als cultuurgoed kan worden aangemerkt als een dwingend 
vereiste van algemeen belang dat maatregelen tot beperking van het vrije verkeer van goederen 
kan rechtvaardigen, mits die maatregelen geschikt zijn om het vastgestelde doel te bereiken en 
niet verder gaan dan ter bereiking daarvan noodzakelijk is. In casu kan het doel van de 
bescherming van boeken als cultuurgoed echter met voor de importeur minder restrictieve 
maatregelen worden bereikt, bijvoorbeeld door hem of de buitenlandse uitgever toe te staan een 
verkoopprijs voor de Oostenrijkse markt vast te stellen die de kenmerken van die markt recht 
doet wedervaren. 

Bijgevolg is het Hof van oordeel dat de Oostenrijkse regeling die de importeurs van Duitstalige 
boeken verbiedt een prijs vast te stellen die lager is dan de door de uitgever in de staat van 
uitgave vastgestelde of aanbevolen prijs, een belemmering van het vrije verkeer van goederen 
vormt die niet krachtens het gemeenschapsrecht kan worden gerechtvaardigd. 



Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: ES DE EL EN FR HU IT NL PT RO 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-531/07  
vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988 
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