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  1. Chociaż porozumienia zawierane w ramach negocjacji zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami i zmierzające do poprawy warunków zatrudnienia nie mogą być z uwagi na ich charakter i cel uważane za wchodzące w zakres art. 85 ust. 1 Traktatu (obecnie art. 81 ust. 1 TWE), to jednak takie wyłączenie z zakresu art. 85 ust. 1 nie może być zastosowane do porozumienia, które, zmierzając wprawdzie do zagwarantowania pewnego poziomu emerytury wszystkim członkom zawodu, i przez to do poprawy jednego aspektu warunków pracy, tj. ich wynagrodzenia, nie jest zawarte w ramach negocjacji zbiorowych pracodawców i pracowników.   
  Traktat nie zawiera przepisów porównywalnych z art. 118 i 118b Traktatu (art. 117-120 Traktatu zostały zastąpione przez art. 136-143 TWE) lub z art. 1-4 Porozumienia w sprawie polityki społecznej zawartego między Państwami Członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, za wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zachęcających członków wolnych zawodów do zawierania porozumień zbiorowych w celu poprawy ich warunków zatrudnienia i warunków pracy, i przewidujących, że na wniosek przedstawicieli tych zawodów porozumienia takie mogą być uczynione przez organy władzy publicznej obowiązującymi dla wszystkich członków danego zawodu (zob. pkt 67-69).  
  2. Specjaliści medyczni pracujący na własny rachunek, którzy jako podmioty gospodarcze prowadzące działalność na własny rachunek świadczą usługi na rynku, tzn. rynku specjalistycznych usług medycznych, którzy otrzymują w zamian zapłatę od pacjentów i którzy ponoszą ryzyko finansowe związane z prowadzeniem takiej działalności, prowadzą działalność gospodarczą i są wobec tego przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 85, 86 i 90 Traktatu (obecnie art. 81, 82 i 86 TWE). Wniosku tego nie zmienia złożoność i techniczny charakter świadczonych przez nich usług ani fakt, że wykonują oni zawód regulowany.   
  Co więcej, jeżeli tacy lekarze podejmują decyzję, w ramach ich krajowego zrzeszenia, o zbiorowym dokonywaniu wpłat na jeden pracowniczy fundusz emerytalny, działają jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 85, 86 i 90 Traktatu, a nie jako konsumenci końcowi (zob. pkt 76-77, 82).  
  3. Fakt, że organizacja zawodowa jest regulowana prawem publicznym, nie wyklucza stosowania art. 85 Traktatu (obecnie art. 81 TWE), który, zgodnie z jego brzmieniem, ma zastosowanie do porozumień między przedsiębiorstwami i do decyzji związków przedsiębiorstw. Dlatego ramy prawne, w których podjęta jest decyzja stowarzyszenia i prawne określenie tych ram przez krajowy system prawny są nieistotne, gdy chodzi o stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji, a w szczególności art. 85 Traktatu.   
  Stowarzyszenie specjalistów medycznych nie może zostać wyjęte poza zakres art. 85 Traktatu także ze względu na to, że jego głównym zadaniem jest ochrona interesów jego członków, a w szczególności ich dochodów, na których część składają się emerytury dodatkowe, w negocjacjach z krajowymi organami dotyczących kosztów usług medycznych (zob. pkt 85-86).   
  4. Podjęta przez członków wolnego zawodu decyzja o ustanowieniu zawodowego funduszu emerytalnego, któremu powierza się zarządzanie dodatkowym systemem emerytalnym, oraz o zwróceniu się do organów władzy publicznej z wnioskiem o uczynienie uczestnictwa w tym funduszu obligatoryjnym, nie jest sprzeczna z art. 85 ust. 1 Traktatu. Decyzja o ustanowieniu funduszu nie ogranicza znacząco konkurencji w ramach wspólnego rynku, ponieważ koszt dodatkowego systemu emerytalnego wpływa jedynie marginalnie i pośrednio na końcowy koszt usług oferowanych przez członków tego zawodu. Ponadto, wniosek do organów administracji publicznej o uczynienie uczestnictwa w tym systemie obligatoryjnym jest skierowany w ramach systemu identycznego do tych istniejących na podstawie prawa krajowego kilku państw dotyczących wykonywania kompetencji normodawczych w dziedzinie socjalnej. Systemy takie mają na celu promocję tworzenia [systemów] emerytur dodatkowych świadczonych w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem działalności na własny rachunek i zawierają pewną liczbę gwarancji. Dlatego art. 5 (obecnie art. 10 TWE) oraz art. 85 Traktatu nie zabraniają organom władzy publicznej wprowadzania obowiązku uczestnictwa w takich funduszach (zob. pkt 95, 97-101 oraz sentencja pkt 1).  
  5. Fundusz emerytalny, który sam określa wysokość składek i świadczeń oraz działa na podstawie zasady  kapitalizacji, i który został upoważniony do zarządzania dodatkowym systemem emerytalnym ustanowionym przez organ reprezentujący dany wolny zawód, i członkostwo w którym zostało uczynione obligatoryjnym przez organy władzy publicznej dla wszystkich członków tego zawodu, jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 85, 86 i 90 Traktatu.   
  Ani fakt, że fundusz taki jest instytucją non-profit, ani aspekty solidarności w sposobie jego funkcjonowania nie są wystarczające do zwolnienia go ze statusu przedsiębiorstwa w rozumieniu traktatowych reguł konkurencji. Warunki takie jak realizowanie celu społecznego, obecność wyżej wskazanych aspektów solidarności oraz istnienie ograniczeń lub kontroli inwestowania przez fundusz nie wykluczają uznania działalności prowadzonej przez taki fundusz za działalność gospodarczą (zob. pkt 117-119 oraz sentencja pkt 2).  
  6. Fundusz emerytalny, który ma monopol prawny na świadczenie pewnych usług ubezpieczeniowych w sektorze wolnych zawodów w Państwie Członkowskim, a w konsekwencji w istotnej części wspólnego rynku, musi być w tym zakresie uznany za posiadający pozycję dominującą w rozumieniu  art. 86 Traktatu.  
  Jednakże samo stworzenie pozycji dominującej przez Państwo Członkowskie poprzez przyznanie praw wyłącznych w rozumieniu art. 90 ust. 1 Traktatu (obecnie art. 86 ust. 1 TWE) nie jest samo w sobie sprzeczne z art. 86 Traktatu. Państwo Członkowskie naruszy zakazy ustanowione w tych dwóch przepisach tylko wtedy, gdy dane przedsiębiorstwo przez samo już korzystanie z praw wyłącznych mu przyznanych dopuszcza się nadużycia pozycji dominującej, lub gdy prawa takie mogą stworzyć sytuację, w której przedsiębiorstwo dopuści się takich nadużyć.   
  Praktyka nadużyć niezgodna z art. 90 ust. 1 Traktatu ma miejsce w szczególności wówczas, gdy Państwo Członkowskie przyznaje przedsiębiorstwu wyłączne prawo do wykonywania pewnej działalności oraz tworzy sytuację, w której to przedsiębiorstwo w oczywisty sposób nie jest w stanie zaspokoić istniejącego na rynku popytu na tego typu działalność (zob. pkt 126-127).   
  7. Artykuły 86 i 90 Traktatu (obecnie art. 82 i 86 TWE) nie zakazują organom władzy publicznej przyznania funduszowi emerytalnemu wyłącznego prawa zarządzania dodatkowym systemem emerytalnym dla członków wolnego zawodu (zob. pkt 130 oraz sentencja pkt 3).  
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