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Samenvatting van het arrest
/. Mededinging — Administratieve procedure — Beschikking van Commissie, waarbij inbreuk wordt vastgesteld — Bewijselementen die in aanmerking kunnen worden genomen
(EEG-Verdrag, art. 85, lid 1)
2. Mededinging — Administratieve procedure — Toegang tot dossier — Verplichting van
Commissie uit hoofde van regels die zij zelfheeft vastgesteld in verslag over mededingingsbeleid
3. Mededinging — Administratieve procedure — Eerbiediging van recht van verweer — Mededeling van punten van bezwaar — Ontwikkeling van door Commissie uitgebrachte beoordelingen in loop van procedure — Toelaatbaarheid
(Verordening nr. 99/63 van de Commissie, art. 4)
4. Mededinging — Administratieve procedure — Hoorzittingen — Voorlopig karakter van
aan Adviescomité en Commissie overgelegd proces-verbaal — Procedurefout — Afwezigheid
(Verordening nr. 99/63 van de Commissie)

5. Mededinging — Administratieve procedure — Eerbiediging van recht van verweer —
Recht van partijen waartegen procedure is ingeleid, om mededeling van verslag van Raadadviseur-auditeur te krijgen en daarover opmerkingen te maken — Afwezigheid
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6. Mededinging — Mededingingsregelingen — Overeenkomsten tussen ondernemingen — Begrip — Wilsovereenstemming met betrekking tot toekomstig marktgedrag
(EEG-Verdrag, art. 85, lid 1)
7. Mededinging — Mededingingsregelingen — Verbod — Mededingingsregelingen die na formele beëindiging effect blijven sorteren — Toepassing van artikel 85 EEG-Verdrag
(EEG-Verdrag, art. 85)
8. Mededinging — Mededingingsregelingen — Onderling afgestemde feitelijke gedraging —
Begrip — Coördinatie en samenwerking in strijd met verplichting van elke onderneming
om marktgedrag zelfstandig te bepalen — Bijeenkomsten waarop concurrenten informatie
uitwisselen die bepalend is voor commerciële strategie van deelnemers
(EEG-Verdrag, art. 85, lid 1)
9. Mededinging — Mededingingsregelingen — Complexe inbreuk met kenmerken van overeenkomst en kenmerken van onderling afgestemde feitelijke gedraging — Eén enkele kwalificatie als „overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedraging" — Toelaatbaarheid
— Gevolgen voor aan te dragen bewijselementen
(EEG-Verdrag, art. 85, lid 1)
10. Mededinging — Mededingingsregelingen — Onderling afgestemde feitelijke gedraging —
Ongunstige beïnvloeding van handel tussen Lid-Staten — Globale beoordeling en niet met
betrekking tot iedere deelnemer afzonderlijk
(EEG-Verdrag, art. 85, lid 1)
11. Handelingen van de instellingen — Motivering — Verplichting — Draagwijdte — Beschikking tot toepassing van mededingingsregels
(EEG-Verdrag, art. 190)
12. Beroep tot nietigverklaring — Ambtshalve
streden handeling — Voorwaarden

onderzoek door rechter van existentie van be-

(EEG-Verdrag, art. 173, tweede alinea)

1. In een krachtens artikel 85, lid 1,
EEG-Verdrag tot een onderneming ge
richte beschikking mogen slechts als be
wijsmiddelen tegen die onderneming
worden gebruikt, documenten waarvan
reeds in het stadium van de mededeling
van de punten van bezwaar door het
feit dat zij in die mededeling of in de
bijlagen daarbij zijn genoemd, duidelijk
was dat de Commissie er zich op wou
beroepen, en over de bewijskracht
waarvan de onderneming derhalve te
gelegener tijd heeft kunnen discussiëren.
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2. Waar de Commissie een procedure
„toegang tot het dossier" in mededin
gingszaken heeft vastgesteld die verder
gaat dan de eerbiediging van het recht
van verweer verlangt en welker regels
zij heeft geformuleerd en bekendge
maakt in een van haar verslagen over
het mededingingsbeleid, mag zij niet af
wijken van de regels die zij zich aldus
heeft opgelegd en is zij derhalve ver
plicht, de ondernemingen waartegen
een procedure krachtens artikel 85,
lid 1, EEG-Verdrag is ingeleid, toegang
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te verschaffen tot alle belastende en
ontlastende stukken die zij in de loop
van het onderzoek heeft verzameld, met
uitzondering van de documenten die
zakengeheimen van andere onderne
mingen bevatten, de interne documen
ten van de Commissie en andere ver
trouwelijke informatie.

3. De beschikking waarbij een inbreuk op
de
mededingingsvoorschriften
wordt
vastgesteld, behoeft niet noodzakelijker
wijs gelijkluidend te zijn met de mede
deling van de punten van bezwaar. De
Commissie moet immers rekening hou
den met het resultaat van de administra
tieve procedure, hetzij door niet ge
grond gebleken bezwaren te laten vallen,
hetzij door argumenten ter ondersteu
ning van de door haar gehandhaafde
bezwaren zowel feitelijk als rechtens
aan te passen of aan te vullen. Deze
mogelijkheid is niet in strijd met het in
artikel 4 van verordening nr. 99/63 ge
waarborgde recht van verweer.

4. Het voorlopig karakter van het aan het
Adviescomité voor mededingingsrege
lingen en economische machtsposities
en de Commissie overgelegd proces-ver
baal van de hoorzitting levert slechts
dan een in de administratieve procedure
begane fout op die de beschikking
waartoe zij leidt onwettig kan maken,
wanneer bedoelde tekst op zodanige
wijze is geredigeerd dat bij de adressa
ten ervan dwaling op een punt van we
zenlijk belang kan ontstaan.

5. Het recht van verweer eist niet, dat de
ondernemingen waartegen een proce
dure krachtens artikel 85, lid 1, EEGVerdrag is ingeleid, de gelegenheid krij
gen opmerkingen te maken over het
verslag van de Raadadviseur-auditeur.
Het recht van verweer is immers rech
tens genoegzaam geëerbiedigd wanneer

de verschillende bij de opstelling van de
eindbeschikking
betrokken
instanties
nauwkeurig op de hoogte zijn gebracht
van hetgeen de ondernemingen op de
hun door de Commissie meegedeelde
punten van bezwaar hebben geant
woord, en van de bewijselementen die
de Commissie tot staving van deze pun
ten van bezwaar heeft aangevoerd. Het
verslag van de Raadadviseur-auditeur is
evenwel een zuiver intern document van
de Commissie dat slechts de waarde van
een advies heeft en niet is bedoeld om
het betoog van de ondernemingen aan
te vullen of te corrigeren en evenmin
om nieuwe punten van bezwaar te for
muleren of nieuw bewijsmateriaal tegen
de ondernemingen aan te dragen.

6. Het bestaan van een overeenkomst in
de zin van artikel 85, lid 1, EEG-Ver
drag kan reeds worden aangenomen in
dien de betrokken ondernemingen hun
gezamenlijke wil tot uitdrukking hebben
gebracht om zich op een bepaalde wijze
op de markt te gedragen. Hiervan is
sprake wanneer verscheidene onderne
mingen
wilsovereenstemming
hebben
bereikt met betrekking tot richtprijzen
en kwantitatieve verkoopdoelen.

7. Artikel 85 EEG-Verdrag is van toepas
sing op overeenkomsten die niet meer
van kracht zijn, doch na hun formele
beëindiging effect blijven sorteren.

8. De voor de definitie van het begrip on
derling afgestemde feitelijke gedraging
gebezigde criteria van coördinatie en
samenwerking moeten worden verstaan
in het licht van de in de mededingings
voorschriften van het EEG-Verdrag be
sloten voorstelling, dat elke ondernemer
zelfstandig moet bepalen welk beleid hij
op de gemeenschappelijke markt zal
voeren. Deze eis van zelfstandigheid
II-501

SAMENVATTING — ZAAK T-9/89

sluit weliswaar niet uit, dat de onderne
mer gerechtigd is zijn beleid intelligent
aan het vastgestelde of te verwachten
marktgedrag van zijn concurrenten aan
te passen, doch zij staat onverbiddelijk
in de weg aan enigerlei tussen zulke on
dernemers al dan niet rechtstreeks op
genomen contact strekkend hetzij tot
beïnvloeding van het marktgedrag van
een bestaande of mogelijke concurrent,
hetzij tot beduiding aan zulk een con
current van het aangenomen of voorge
nomen marktgedrag.

Ondernemingen die deelnemen aan bij
eenkomsten die ertoe strekken richtprij
zen en kwantitatieve verkoopdoelen vast
te stellen en tijdens welke concurrenten
informatie uitwisselen over de prijzen
die zij voornemens zijn toe te passen,
hun rentabiliteitsdrempel, de door hen
noodzakelijk geachte beperkingen van
de verkopen of hun verkoopcijfers, ma
ken zich schuldig aan onderlinge af
stemming, want het kan nagenoeg niet
anders, dat zij bij de bepaling van hun
marktgedrag rekening houden met de
hun op die bijeenkomsten verstrekte in
formatie.

Ì. Artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag voor
ziet niet in een specifieke kwalificatie
voor een complexe inbreuk die, doordat
zij een voortgezette gedraging vormt
die wordt gekenmerkt door één enkel
doel en waarvan sommige bestanddelen
als overeenkomst en andere als onder
ling afgestemde
feitelijke
gedraging
moeten worden gekwalificeerd, niette
min als één inbreuk moet worden be
schouwd. Derhalve kan een dergelijke
inbreuk als „een overeenkomst en on
derling afgestemde feitelijke gedraging"
worden gekwalificeerd, zonder dat ge
lijktijdig en cumulatief behoeft te wor
den bewezen dat elk van de feitelijke
bestanddelen zowel de karakteristieken
van een overeenkomst als van een on

II - 502

derling afgestemde
vertoont.

feitelijke

gedraging

10. Een onderneming moet worden geacht
te hebben deelgenomen aan overeen
komsten of onderling afgestemde feite
lijke gedragingen die de handel tussen
Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloe
den, en daardoor artikel 85, lid 1,
EEG-Verdrag te schenden, wanneer die
ongunstige beïnvloeding het gevolg kon
zijn van het gedrag van alle deelne
mende ondernemingen te zamen, onge
acht de gevolgen van haar individuele
deelneming.

11. De Commissie is krachtens artikel 190
EEG-Verdrag
weliswaar
gehouden,
haar beschikkingen met redenen te om
kleden met vermelding van de feitelijke
en juridische gegevens waarvan de wet
tigheid van de maatregel afhangt en van
de overwegingen die haar tot het geven
van haar beschikking hebben geleid,
doch het is in het geval van een beschik
king tot toepassing van de mededin
gingsregels niet vereist, dat zij ingaat op
alle feitelijke en rechtspunten die door
elke betrokkene tijdens de administra
tieve procedure zijn opgeworpen.

12. Al is de gemeenschapsrechter in het ka
der van een krachtens artikel 173,
tweede alinea, EEG-Verdrag ingesteld
beroep tot nietigverklaring ambtshalve
bevoegd om te onderzoeken, of de be
streden handeling wel bestaat, dit bete
kent nog niet, dat in elk op artikel 173,
tweede alinea, EEG-Verdrag gebaseerd
beroep ambtshalve moet worden onder
zocht, of de bestreden handeling be
staat. De rechter is slechts verplicht dit
punt ambtshalve te onderzoeken wan
neer partijen voldoende indiciën voor
een eventuele non-existentie van de be
streden handeling verstrekken.

