Zaak T-14/93

Union internationale des chemins de fer
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„ Mededinging — Spoorwegvervoer — Rechtsgrondslag van beschikking —
Verordening nr. 1017/68 — Reisbureaus — Verkoop van internationale biljetten"

Arrest van het Gerecht (Derde kamer — uitgebreid) van 6 juni 1995

II - 1505

Samenvatting van het arrest

1. Mededinging — Vervoer — Mededingingsregels — Vervoer per spoor — Verordening
nr. 1017/68 — Werkingssfeer — Besluit van vereniging van spoorwegondernemingen tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden van reisbureaus die internationale spoorbiljetten mogen
afgeven, en van voorwaarden voor verkoop van biljetten — Daaronder begrepen
(Verordening nr. 1017/68 van de Raad, art. 1 en 2)

2. Beroep tot nietigverklaring — Middelen — Schending van wezenlijke vormvoorschriften —
Rechtsdwaling bestaand in toepassing, in procedure betreffende inbreuken op mededingingsregels, van verordening nr. 17 in plaats van verordening nr. 1017/68 — Onthouding van procedurele waarborgen
(EEG-Verdrag, art. 173; verordeningen nrs. 17 en 1017/68 vati de Raad)
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SAMENVATTING — ZAAK T-14/93

1. Een besluit van een vereniging van spoor
wegondernemingen tot vaststelling van de
erkenningsvoorwaarden voor reisbureaus
die internationale spoorbiljetten mogen
afgeven, en van de voorwaarden waaron
der de erkende agentschappen de biljetten
mogen verkopen, met name wat de aan de
klanten aan te rekenen prijzen betreft en
de commissie waarop zij aanspraak heb
ben, valt binnen de werkingssfeer van ver
ordening nr. 1017/68 houdende toepas
sing van de mededingingsregels op het
gebied van het vervoer per spoor, over de
weg en over de binnenwateren.

De werkzaamheden van de reisbureaus
waarop een dergelijk besluit betrekking
heeft, en die erin bestaan als lasthebber
vervoerovereenkomsten te sluiten en reis
biljetten af te geven, staan namelijk met
elkaar in verband en zijn absoluut nood
zakelijk voor de dienstverrichting die
bestaat in het vervoer per spoor, en moe
ten worden beschouwd als handelingen
van tussenpersonen in het vervoer in de
zin van artikel 1 van verordening
nr. 1017/68.
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2. Tussen verordening nr. 17, over de toepas
sing van de artikelen 85 en 86 van het
Verdrag, en verordening nr. 1017/68, hou
dende toepassing van de mededingingsre
gels op het gebied van het vervoer per
spoor, over de weg en over de binnenwa
teren, bestaan fundamentele verschillen
wat de aanmelding van afspraken, de door
de Commissie in de loop van de admini
stratieve procedure te raadplegen comités
en de tussenkomst van de Raad daarin
betreft.

Daaruit volgt, dat de rechtsdwaling van
de Commissie, die bij beschikking uit
spraak heeft gedaan ten opzichte van een
ondernemersvereniging, met een beroep
op de eerste van deze verordeningen, hoe
wel de tweede van toepassing was, een
schending van wezenlijke vormvoor
schriften uitmaakt, en tot gevolg heeft dat
de betrokken vereniging de procedurele
waarborgen zijn onthouden waarop zij in
het kader van de toepassing van de tweede
verordening aanspraak kon maken, zodat
de beschikking moet worden nietigverklaard.

