Zaak T-l 14/89
( summiere publikatie)

Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen e. a.
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„ Mededinging — Omni-Partijen Akkoord —
— Aard van handeling waartegen wordt

Ontvankelijkheid
opgekomen "

Samenvatting van het arrest
Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handelingen — Brief van lid van Commissie aan Lid-Staat, waarin mening wordt geuit omtrent verenigbaarheid van overeenkomst tussen ondernemingen met verdragsregels inzake mededinging — Brief zonder bindende rechtsgevolgen — Daarvan uitgesloten — Inaanmerkingneming door Lid-Staat waarvoor brief bestemd
is, voor vaststelling van nationale maatregelen — Irrelevant
(EEG-Verdrag, artikelen 5, 85 en 173; verordening nr. 17 van de Raad)

Een brief van een lid van de Commissie aan
de overheid van een Lid-Staat, die geen bin
dende rechtsgevolgen in het leven roept zo
als die welke voortvloeien uit een onthef
fingsbeschikking of een beschikking waarbij
voorlopige maatregelen worden gelast, doch
waarin door de diensten van de Commissie
enkel een eerste oordeel wordt gegeven over
de verenigbaarheid van een overeenkomst
tussen ondernemingen met artikel 85 EEGVerdrag en slechts wijzigingen in deze over
eenkomst worden gesuggereerd, terwijl ove
rigens een uitdrukkelijk voorbehoud is ge
maakt met betrekking tot de procedurele
rechten van de partijen bij de overeenkomst
en van degene die een klacht tegen de over
eenkomst heeft ingediend, kan niet als een
handeling worden beschouwd, die vatbaar is
voor beroep tot nietigverklaring in de zin
van artikel 173 EEG-Verdrag.

Het feit dat de nationale overheid tot wie
de brief is gericht, naar aanleiding van deze
brief nationale maatregelen heeft vastge
steld, wijzigt niet het rechtskarakter ervan.
Voor het optreden van een nationale over
heid ten aanzien van een onder artikel 85
EEG-Verdrag vallende overeenkomst tussen
ondernemingen verleent namelijk noch dit
artikel, noch verordening nr. 17 of artikel 5
EEG-Verdrag de Commissie de bevoegd
heid, een bindende beschikking tot een LidStaat te richten.

(De motivering van dit arrest verschilt niet
wezenlijk van die van het arrest van
dezelfde
dag:
13 december 1990, zaak
T-l 13/89, Nefarma e.a./Commissie, Jurispr.
1990, blz. 11-797).
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