Asia T-14/93

Union internationale des chemins de fer
vastaan
Euroopan yhteisöjen komissio
Kilpailu — Rautatiekuljetukset — P ä ä t ö k s e n oikeudellinen perusta —
Asetus N : o 1017/68 — M a t k a t o i m i s t o t — Kansainvälisten matkalippujen m y y n t i

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas laajennettu jaosto)
6 päivänä kesäkuuta 1995 antama tuomio
II - 1505

T u o m i o n tiivistelmä

1. Kilpailu — Kuljetukset — Kilpailusäännöt — Rautatiekuljetus — Asetus N:o 1017/68 —
Soveltamisala — Rautatieliikenteen harjoittajien yhdistyksen tekemä päätös kansainvälisiä
junalippuja myyvien matkatoimistojen vakuutusehdoista ja lippujen myyntiehdoista — Soveltamisalaan kuuluminen
(Neuvoston asetuksen N:o 1017/68 1 ja 2 artikla)
2. Kumoamiskanne — Perusteet — Olennaisten muotomääräysten rikkominen — Oikeudellinen virhe, joka johtuu kilpailusääntöjen rikkomista koskevassa menettelyssä asetuksen N:o
17 soveltamisesta asetuksen N:o 1017/68 asemesta — Menettelyllisten
oikeusturvakeinojen
puutteellisuus
(ETY:n perustamissopimuksen 173 artikla; neuvoston asetukset N:o 17 ja N:o 1017/68)
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1. Kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-,
maantie- ja sisävesiliikenteesen annetun
neuvoston asetuksen N:o 1017/68 soveltamisalaan kuuluu sellainen rautatieliikenteen harjoittajien yhdistyksen tekemä
päätös, jossa määritellään kansainvälisiä
junalippuja myyvien matkatoimistojen
valtuutusehdot ja tällaisten valtuutettujen
matkatoimistojen lipunmyynnin ehdot
erityisesti siltä osin, kuin kysymyksessä
ovat asiakkailta perittävät hinnat ja matkatoimistojen perimät palkkiot.

Itse asiassa matkatoimistojen toiminta,
jota tällainen päätös koskee, eli kuljetussopimusten tekeminen sekä matkalippujen
välittäminen
valtuutettuna,
on
liitännäinen ja välttämätön rautatiekuljetuspalvelun suorittamiselle, ja tällaista toimintaa on pidettävä edellä mainitun asetuksen
1
artiklassa
tarkoitettuna
kuljetuksiin liittyvien palvelujen tarjoajien
toimena.
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2. Toisaalta perustamissopimuksen 85 ja
86 artiklan soveltamisesta annetun asetuksen N:o 17 ja toisaalta kilpailusääntöjen
soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen annetun asetuksen N:o
1017/68 välillä on perustavanlaatuisia
eroja yritysten välisten
järjestelyjen
ilmoittamisen, komission hallinnollisen
menettelyn aikana kuulemien komiteoiden ja neuvoston hallinnolliseen menettelyyn osallistumisen suhteen.

Siten komissio on tehnyt oikeudellisen
virheen ratkaisemalla yrityksien yhteenliittymää koskevan asian päätöksellä
soveltaen ensimmäistä edellä mainituista
asetuksista, kun jälkimmäistä asetusta
olisi pitänyt soveltaa, ja tämä merkitsee
olennaisten muotomääräysten rikkomista,
minkä seurauksena asianomainen yhdistys
ei ole voinut käyttää hyväkseen niitä
menettelyllisiä oikeusturvakeinoja, joihin
se olisi voinut turvautua sovellettaessa
asetusta N:o 1017/68, ja siten päätös on
kumottava.

