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Toegøng tot tlocumenten - Verordeníng (EC)

to4gf zoot - Docuwntet betreîtnde eer pro-

ce.dure ínzake toepøssíng vøn de mededín$ngs-

regels -Weígeñngvan toegang - Motiverings-

plícht - Uitzond¿ñngbetrefende de bæcher-

míngvøn de commercíèlebelanger van een

derde - Uitzonderingbetrefendc ile bæcher-

níng von het doel vøn ínspecties, owlerzoeken

en ø*dits - Hogcr openbøar bclang- Raadple-

ging vøn derden - Transpørantíe - Geeß ßnt-

woord op een confmatíef vcrzoekbí*wn de

gcsteldc termtjn

In de zomer van zor3 heeft de Commissie

een onaangekondigde inval gedaan bii
Deutsche Telekom AG, vezoekster in de

onderhavige zaak. De Commissie verdadrt

verzoekster nameliik van een misbruik van

een madrtspositie in de zin van artikel toz
VWEU. In een persbericht van 3 oktober

zor4 heeft de Commissie evenwel meege-

deeld dat zii haar onderzoek naar de praktil-

kenvan bepaalde Europese telecombedrijven

op de madi:ten voor intemetconnectiviteits-

diensten stopzette, maar die sector in de

gaten bleefhouden.

op 7 oliltober zor4 heeft verzoekster op

grond van Verordening (EG) ro49/zoor

vezoclt om toegangtot de docümenteri van

het dossie¡ van de Commissie van de proce-

dure inzake misb¡uik van madrtspositie. Op

grond van artikel 4 lid z eerste en derde

streepje Verordening (EG) ro49/zoor kan

de Commissie de toegangtot een document

weiguen wameer de opeabaarmaking ervan

zou leiden tot ondemijning van hetzii de

besc-henning van de commercièle belmgen
van een natuurlijke persoon ofrechtsper-

soon, hetzij de bescheming vur het doel

van inspecties, ondezoeken en audits, tenzij

een hoger openbaæbelang openbmaking
gebiedt. Bii besluít van r7 februari zor5

þiema: het bestreden besluit) heeft de

Commissie het veuoek om toegang tot de

documenten afgewezen. In het bestreden

besluitheeft de Commissie gebruikgemaalt

van de algemene aanname datde openbaar.

making van dergelilke documenten in begin

sel de bescherming van de commerciële be-

langen van de behokken ondememingen

en de besdrerming van het doel van onder-

zoeken zou ondenniinen. Op grondvan deze
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algemene aanname heeft de Commissie de

toegmg tot d€ dorumenten in het admini-

stratieve dossier geweigerd, zonder elk van

de documenten van dat dossier individueel

te ondezoeken. Veuoeksler komt op tegen

het bestreden besluit.

Het Gerecìt onderzoek allereerst ofeen al-

gemene aanname betreffende de ondermij-

ning van in de genoemde verordening ge-

noemde belangen kan worden aanvaard voor

een vezoek om toegang tot docmenten van

een adminishatief dossiet inzake misbnrik
van een machtspositie. In de onderhavige

zaak komt het Gerecht tot de condusie dat

een dergelijke algemene aanname amvaard-

baar is voor procedures op grond van artikel

roz Wy'EU. Voor deze procedures km een

dergelijke algemene amname voo¡tvloeien

uit de bepalingen van Verordening (EG)

tlzoo3 en (EGl Tylzoo4 ùe specifiek zien

op het recht van toegang tol docümenten in
de dossiers van de Commissie betreffende

die procedures. In dit verband merkt het

Gerecht op dat Verordening (ËG) r/zoo3 en

(ËGl 7y I zoo4 andere doelstellingen nastre-

ven dan Verordening (EG) ro49/zoor. Het

Cerecht roept dienaangamde in herimering
dat Verordening (EG) ro49/zoor en (EG)

r/zoo3 geen bepaling bevatten waariû uit-
dmkkelijk staat dat de ene verordening

voonang heeft boven de andere. Dedralve

dient elk van deze verordeningen te worden

toegepast op een wijze die verenigbaar is

met de mdere en die aldus een cohetente

toepassing mogelijk maakt. Enezijds beoogt

Verordening (EG) ro49/zoor weliswau het

lecht van toegang van het publiek tot docu-

m€nten van de instellingen muimaal zijn
beslag te geven, nrau is dit recht enigszins

begrensd om redenen van openbaar ofparti.
culier belang. Alderzijds regelen artiÏel z7

lid z en artikel z8 Verordening (EG) 1/2ool
en artikel 6, 8, r5 en 16 Verordening (EG)

773lzoo4 op restictieve wijze het gebruik

van de doomenten van het dossier van een

procedwe op grond van artikel roz VWEU.

Uit die bepalingen volgt namelijk dat aÌleen

de behokken partijen en de klagers wier

klacht de Commissie voomemens is af te

wijzen toegang kunnen kdigen tot lìet dos-

sier, rnetdien verslande dat zakengeheirnen

en andere ve¡trouwelijke infomatie van de

ondememingen en inteme documenten vm
de Commissie en mededingingseutoriteiten

van de lidstaten niet openbaar worden ge-

maakt en dat de domenten waaruan iroage

wordt gegeven, sleclts mogen worden ge-

bruikt voor rechterlijke en administratieve

procedues met het oog op de toepassing

van artikel roz VWEU. Hieruit volgt niet al-

leen dat de partijen bij een procedure op

grond van artikel roz W/EU geen onbeperkt

Ìecht van toegang tot de documenten van

het dossiervan de Commissie hebben, maar

ook dat derden, met uitzondering van de

klagers, in een dergelijke procedure geen

recht van toegang tot de documenten vm
het dossier vm de Commissie hebben.

Deze overwegingen moeten volgens het

Gereclt in aanmerking worden genomen

voor de uitlegging van artikel 4 lid z eerste

en derde streepje Verordening (EG)

ro49lzoot. Indien mdere dan de personen

die op grond van Verordening (EG) r/zoo3

en (EGl Tylzoo4 reclt hebben op toegang

tot het dossier, toegang tot de documerten

zouden kunnen verkriigen op grond van

Verordening (EG) rc49 | zoor, zot de door

Verordening (EG) r I zoq en (EGl 773 | zoo4
vastgestelde regeling ven toegang tot het

dossier immers op losse sdrroeven worden

gezet. Het recht om in het kade¡ vm een

procedure inzake toepasshg vm rtikel roz
VWEU het administratieve dossierinte zien

enhetrecht op toegang tot doomenlen van

de inslellingen op grond vm Verordening

(Ë.G\ to4glzoor zijn weliswaar juridisch

ve¡sclillend, maa¡ vanuit functioneel oog-

puntleiden zij tot een vergeli¡kbare situatie.

Ongeaclt de rechtsgrondslag voor verlening

ervan maakt de toegang tot het dossier het

de belmghebbenden immers mogelijk de

opmerkingen en documenten te verkrijgen

die de betrokken ondememing en derden

bii de Commissie hebben ingediend.

Bijgevolg moet een op Verordenhg (EG)

ro49/zoor gebaseerde veralgemeende toe-

gang tot de documenten die in een proce.

dure op grond van artilel roz VWEU zijn
uitgewisseld tussen de Comrnissie en de bij
die procedure betrokken partijen ofderden,

worden geacht het evenwicht in gevaer te

kunnen brengen dat de wetgever ven de

Unie i¡ Verordening (EG) r/zoo3 en (EG)

77 | zoo4hee[twillen verzekeren tussen de

verplichting van de bet¡okken ondememin-

gen om de Commissie mogelijkeruijs gevoe-

lige commerciële infomatie mee te delen

en het warborgen van een grotere bescher-

ming van de aldus aan de Commissie ver-

streke infomatie op grond van het beroeps-

geheim en het zakengeheim. Daeruit volgt

dat er met betekking tot ptocedures op

grond van artikel roz VWEU een algemene

amname kan voorwloeien uit de bepalfirgen

vm Verordening (EG) r/zoo3 en (EG)

773lzoo4 ùe specifiek het recht van toegmg

tot documenten in de dossiers vm de Com-

missie betreffende die procedures regelen.

Het Gereclt komt tot de slotsort dat de

Commissie terecht is uitgegaan van een al.

gemene amname gebaseerd op de uitzonde.

ringen van artikel 4 lid z eerste en derde

streeple Verordening (EG) ro49/zoor. De

Commissie heeft verzoekstef de toegang

kunnen weigeren tot de documentenvan de

betrokken procedure il verband met het

oordeel dat openbaamaking van die doo.
menten in beginsel de bescheming van de

commerciële belangen van de bij die proce-

dme betrokken ondemerningen en de be-

scheming van het doel vm ondeu oeken in
het kader van een dergelijke procedure kon

ondemijnen.

Het tweede middel - warin vezoekster stelt

dat de Conmissie artikel 4 lid z eerste en

derde streepje Verordening (EG) ro49/zoor
heeft geschonden door niet per document

te onderzoeken ofhet informatie bevatte

over haar inspectiebesluit ofover gevoelige

commerciële idomatie van de¡den - moet

derhaÌve worden afgewezen. De overige

middelen worden eveneens afgewezen en

het Ceredrt veruerpt het beroep in ziin ge-

heel.
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