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Samenvatting van het arrest
1. Handelingen van de instellingen — Motivering — Verplichting — Draagwijdte — Beschikking tot toepassing van mededingingsregels
(EG-Verdrag, art. 190; verordening nr. 17 van de Raad, art. 3)
2. Handelingen van de instellingen — Motivering — Tegenstrijdigheid — Gevolgen
(EG-Verdrag, art. 190)
3. Mededinging — Administratieve procedure — Onderzoek van klachten — Verplichting van
Commissie, bij wege van beschikking uitspraak te doen over bestaan van inbreuk — Geen
(EG-Verdrag, art. 85 en 86)
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4. Mededinging —• Administratieve procedure —• Onderzoek van klachten — Inaanmerkingneming van communautair belang van onderzoek van zaak — Beoordelingscriteria
(EG-Verdrag, art. 85 en 86)

1. De motivering van een bezwarende
beschikking moet de adressaat ervan in
staat stellen om te weten waarom de
maatregel is genomen, zodat hij in voorkomend geval zijn rechten kan verdedigen
en kan nagaan of de beschikking al dan
niet gegrond is, en de gemeenschapsrechter om zijn toetsing te verrichten. De
Commissie is evenwel niet verplicht, in de
motivering van de beschikkingen die zij
geeft om de toepassing van de mededingingsregels te verzekeren, haar standpunt
te bepalen ten aanzien van alle argumenten die de belanghebbenden inroepen tot
staving van hun verzoek om een inbreuk
op deze regels vast te stellen, doch zij kan
volstaan met een uiteenzetting van de feiten en de rechtsoverwegingen die in het
bestek van haar beschikking van wezenlijk belang zijn.

Een beschikking waarbij de Commissie
een op drie grieven gebaseerde klacht
afwijst, is niet overeenkomstig de vereisten van artikel 190 van het Verdrag met
redenen omkleed, indien daarin twee van
de drie grieven worden behandeld, doch
niet wordt vermeld waarom de klacht ten
aanzien van de derde grief is afgewezen.

2. Een tegenstrijdigheid in de motivering
van een beschikking levert een schending
van de uit artikel 190 van het Verdrag
voortvloeiende
motiveringsverplichting
op, die de geldigheid van de betrokken
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handeling kan aantasten, indien is aangetoond dat de geadresseerde van de handeling door die tegenstrijdigheid geheel of
gedeeltelijk niet in staat is de werkelijke
redenen van de beschikking te kennen,
waardoor het dispositief van de handeling
geheel of gedeeltelijk een juridische
grondslag ontbeert.

3. De artikelen 85, lid 1, en 86 van het Verdrag brengen rechtstreekse gevolgen
teweeg in de betrekkingen tussen particulieren en doen voor de justitiabelen rechtstreeks rechten ontstaan, die de nationale
rechter dient te handhaven. Gelet op deze
gedeelde bevoegdheid van de Commissie
en de nationale rechter, en gezien de
bescherming die de justitiabelen hierdoor
voor de nationale rechter genieten, verleent artikel 3 van verordening nr. 17 de
indiener van een in die bepaling bedoeld
verzoek geen recht op een beschikking
van de Commissie in de zin van artikel 189 van het Verdrag betreffende het al
dan niet bestaan van een inbreuk op de
eerder genoemde bepalingen van het Verdrag. Dit ligt anders wanneer het voorwerp van de klacht tot de exclusieve
bevoegdheden
van
de
Commissie
behoort, zoals de intrekking van een uit
hoofde van artikel 85, lid 3, van het Verdrag verleende vrijstelling.

4. De Commissie heeft het recht een klacht
af te wijzen, wanneer zij hetzij vóór een
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onderzoek te hebben ingeleid, hetzij na
onderzoeksmaatregelen te hebben geno
men, vaststelt dat het communautaire
belang van de zaak niet zodanig is, dat de
voortzetting van het onderzoek van de
zaak gerechtvaardigd is. Ter beoordeling
van dit belang moet zij rekening houden
met de omstandigheden van het specifieke
geval en in het bijzonder met de feitelijke
en juridische elementen die aan haar zijn
voorgelegd. Zij dient in het bijzonder een
afweging te maken tussen het belang van
de gestelde inbreuk voor de werking van
de gemeenschappelijke markt, de waar
schijnlijkheid dat zij het bestaan ervan
kan aantonen en de reikwijdte van de
onderzoeksmaatregelen die nodig zijn om
onder optimale voorwaarden haar toe
zicht op de eerbiediging van de artike
len 85 en 86 van het Verdrag uit te oefe
nen. De omstandigheid dat de vraag, of
een mededingingsregeling of een praktijk
verenigbaar is met de artikelen 85 of 86
van het Verdrag, reeds aan een nationale
rechter of een nationale mededingingsau

toriteit is voorgelegd, is een element dat
de Commissie bij de beoordeling van het
communautaire belang van de zaak in
aanmerking mag nemen.

In het bijzonder wanneer de gevolgen van
de in een klacht gestelde inbreuken zich
hoofdzakelijk op het grondgebied van
slechts één Lid-Staat doen gevoelen, en
wanneer door de klager geschillen betreffende deze inbreuken bij bevoegde nationale rechterlijke en administratieve autoriteiten aanhangig zijn gemaakt, heeft de
Commissie het recht de klacht wegens
ontbreken van communautair belang af te
wijzen, mits de rechten van de klager
afdoende kunnen worden beschermd
door de nationale instanties, hetgeen
onderstelt dat zij in staat zijn zich de feitelijke elementen te verschaffen om uit te
maken of de betrokken praktijken een
inbreuk op de genoemde verdragsbepalingen opleveren.
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