Sag T-23/90 R

Automobiles Peugeot SA og Peugeot SA
mod
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 21. maj 1990
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Sammendrag af kendelse
1. Konkurrence — administrativ procedure — standsning af övertrædelser — indførelse af foreløbige foranstaltninger— Kommissionens kompetence — betingelser for udøvelse
(Rådets forordning nr. 17, art. 3, stk. 1)
2. Konkurrence — aftaler —forbud — undtagelse efter kategorier —forordning nr. 123/85 —
formål og rækkevidde
(EØF-Traktaten, art. 85, stk. 1 og 3; Kommissionens forordning nr. 123/85)

3. Særlige rettergangsformer — udsættelse af gennemførelse — udsættelse af gennemførelse af
foreløbige foranstaltninger truffet på konkurrenceområdet — betingelser
(Procesreglementet, art. 83, stk. 2; Rådets forordning nr. 17, art. 3)
1. Det tilkommer Kommissionen som led i
den kontrol, som den ifølge Traktaten og
Rådets forordning nr. 17 skal føre på
konkurrenceområdet, i henhold til artikel
3, stk. 1, i forordning nr. 17 at beslutte,
om der skal træffes foreløbige foranstaltninger, når den får forelagt en begæring
herom. Disse foranstaltninger skal dog
være af foreløbig karakter og begrænses
til, hvad der er nødvendigt i den givne situation.
2. Forordning nr. 123/85 — om anvendelse
af Traktatens artikel 85, stk. 3, på kate-

gorier af salgs- og serviceaftaler vedrørende motorkøretøjer — hjemler blot
mulighed for, at de erhvervsdrivende inden for automobilbranchen i et vist omfang kan indgå salgs- og serviceaftaler,
som trods disse vilkår om eneret og om
forbud mod konkurrence ikke omfattes
af forbuddet i artikel 85, stk. 1.

Heraf følger, at det ikke generelt kan
fastslås, at salg af motorkøretøjer er undtaget fra sidstnævnte bestemmelse.
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3. Når der i en sag om foreløbige forholdsregler fremsættes begæring om udsættelse
af gennemførelsen af et pålæg, som
Kommissionen foreløbigt har rettet til en
virksomhed i afventning af en endelig beslutning i henhold til artikel 3 i forordning nr. 17, må det undersøges, om der
er alvorlig risiko for, at de skadelige

virkninger af et sådant pålæg, såfremt det
skal gennemføres umiddelbart, vil overstige virkningerne af en sikrende foranstaltning og samtidig fremkalde tab, der
væsentligt overgår de uundgåelige, men
forbigående ulemper, der følger af en sådan forholdsregel.

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT
21. maj 1990*

I sag T-23/90 R,
Automobiles Peugeot SA,
og
Peugeot SA, Paris, ved advokat Xavier de Roux, Paris, og med valgt adresse i
Luxembourg hos advokat Loesch, 8, rue Zithe,
sagsøgere,
mod
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Jacques Bourgeois som befuldmægtiget, bistået af advokat Francis Herbert, Bruxelles, og med valgt adresse i
Luxembourg hos Georgios Kremlis, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Centre
Wagner, Kirchberg,
sagsøgt,
støttet af
* Processprog: fransk.

II - 196

