
GERECHT

fl Zaak T58/or, Solvay/Com-
missie

Anest van r7 december zoog (Zesde kamer)

Mededinging - Mededíngingsregelingen -
Markt voor natiumcarbonaat - Beschikking

y / z g 8 / E EG houdende t aststelling van inbreuk

op ort. & EG - Overeewkomst waarbij iw een

lídstøøt aan een owdememíng eeru mínímumøf'

zet is gegarandeerd - Verjøing vøn het recht

van de Commissie om een boete of een sanctie

op Ie leggen - Redelijke temijn - Wezenlíjke

vomuoorechriften - Beïnvloødíng van de bøndel

tussen lidstattn - Recht op loegang tot het dos.

sier - Geld.boete - Zwøørle en duur vøn d.e

overtred.ing - Yerzwarende en veruø¿htend,e

onstøndíghedew

Deze zaak betreft het beroep van Solvay SA

tegen een beschilking van de Commissie

van r3 december zooo. In deze beschikking

is aan Solvay een boete opgelegd van c 3

miljoen in verband met sclending van art.

85 EEG (ten tijde van de beschikking art. 8r

EG) door vanafr987 tot ten minste eilìd

r99o deel te nemen aan een overeenkomst

inzake de verdeling van de markt. Solvay

had, aldus de besdrikking, aan Chemisdre

Fabrik Kalk jaarlijks een minimumafzetvan

natriumcarl¡onaat in Duitslend gegeran.

deerd en zich ertoe verbonden ir voorkornen.

de gevallen de nodige hoeveelheden bij CFK

op te kopen om de afzet op het gegarandeer.

de mininum te brengen. Van belang is dat

de Commissie op r9 december r99o al een

besclikking met, wat Solvay betreÍÌ, dezelfde

inhoud en strekking had aangenomen. Het

betrof Beschikkhg 9r/298/EEG die bij anest

van z9 juni 1995 door het Gerecht is vernie-

tigd (zaak T-3r/9r) op grond dat zij, in strijd
methet reglement van orde van de Commis.

sie, was betekend zonder voorafte zijn ge.

authenticeerd. Het Hofvan Justitie heefthet

beroep van de Commìssie tegen deze uit.
spraak op 6 april zooo verworpen (gevoegde

zakenC-287195 P en C-288/95 P), Daarop

heeft de Cornrnissie - zonder heropening

van de administratieve procedure - op r3

december zooo aan Solvay de bestreden

beschilking geadresseerd, De overuegingen

van de beschikking uit 199r zijn daarin inte-

graal overgenomen, mettoevoegingvan en.

kele opmerkingen aangaande verjaring en

de bevoegdheidvan de Commissie om onde¡

omstandigheden van heropening van de

administratieve procedure af te zien.

Ter ondersteuning van haar primaìre vorde.

ring totvemietiging van de beschikkingvan

r3 december zooo voert Solvay vier midde.

len aâ¡. Het eerste middel is ontleend aan

het verskijken van de titd, dat wil zeggen

aan verjuing en aan het verstriiken van een

redelijke temijn. Hel tweede middel ziet op

de sdrendíng van wezenJijke vomvoorschril
ten. Met het derde middel veruijt Solvay de

Commissie te hebben gecondudeerd dat de

overeenkomst met CFK een effect op de

handel tussen de lidstaten kan hebben ge.

had. Het vierde middel betreft de toegang

tot het dossier, en in het bijzonder de om.

standigheid dat de Commissie nietvolledige

toegâng tot het onderzoeksdossier heeft

verleend. In het kader van de subsicliaire

vordering van Solvay tot futtrekking ofverla.

gilg van de opgelegde boete roept Solvay

vijfrniddelen in, waaronder ee¡r rniddel met

betrekking tot de vaststelling van de duur

van de door Solvay gepleegde inbreuk.

Het Gerecht vemerpthet middel bekeffende

het versLrijken van de tijd, Enerzijds stell het

Gerecht vast dat op r3 december zooo van

verjaring van de bevoegdheid van de Com-

nìissie tothet opleggen van een sanctie geen

sprake was. Uit art.3 van Vo. (EEG) nr
2988 174 'tolgt dat de verjaring niet alleen

gesdìorstis geweest gedwende de procedue

tegen Besdrikking 9r/298/EEG voor het

Geredlt, maa¡ ook tijdens de procedure voor

het Hof De fataìe temiin van vijf jaar is

daarôm niet verstreken. Daarbij neemt het

Gerecht in aarunerkilg dat de verjaring is

gaan lopen in r989 in plaats van in r99o,
zoals de Commissie in de beschilking op

basis van een onjuiste opvatting over het

einde van de duurvan de inbreuk had veron.

dersteld. Anderzijds beslist het Gerecht dat

de Hacht van Solvay betreffende de schen.

ding van het beginsel van de redelijke ter.

mijn niet kan worden gehonoreerd. Het

Gerecht herinnert eraan dat het beginsel van

de redeliike temijn in mededingingszaken

dient te worden gerespecteerd, niet alleen

ten aanzien van de administratieve procedu.

re die tot een sânctie leidt maar ook voor

zoverhet de procedutesvoo¡ de cornmunau-

taire redrter betreÍÌ. De duur val de adrnini.

stratieve procedure was in het onderhavige

gevaÌ echter niet excessief Ten aanzien van

de door Solvay nadrukkelijk genoemde pe.

riode tussen de mededeling van de punlen

van bezwaarvan 13 maartlggo en de bestre.

den beschikking, meent het Gereclt, in de

eerste plaats, dat de duur van de procedure

betreffende Besc-hikking 9r/298/EEC voor

de communautaire rechter niet in aanmer-

kingmagworden genomen en, in de tweede

plaats, dat de periode van adrt maanden en

zeven dagen tussen het arrest van het Hof
op 6 april zooo en de besdrikking van r3

dece¡nbe¡ zooo ¡iet onredelijk lang was.

Hoewel in dit laatste tijdvak geen nadet on.
derzoek is veridrt, wiist het Geteclt erop

dat de Commissie niettemin administuatieve

handelingen heeft moeten uitvoeren om de

nieuwe beschikking te kunnen aannemen.

Met beirekking tot de periode lussen de
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mededeling van de punten van bezweâr van

rl maart r99o en de verzending van de Be-

schikking 9r/298/EEG op r maart r99r, stelt

het Gerecht vast dat Solvay de duur daanan

niel met zoveel woorden l¡ekritiseert. Boven-

dien meent het Gerecht dat de betreffende

fase niet onredelijk lang was, net zo min als

de daaraan voorafgaande onderzoeksfase

tussen verificaties in april r989 en verzen-

ding vau de rnededelirrg van de purrten van

bezwaâr in måar[ r99o. Aangaande de duur
van de gerechtelijke procedure naar aanlei.

ding van Beschikking 9y'298/EEG, de perio.

de van r99r tot 2ooo, herinnert het Gerecht

eraan dat de redelijkheid van een termijn
moet worden beoordeeld met inachtneming

van de specifieke omstandigheden van de

zaak, De complexiteit van een zaak kan wor-

den gezien als redìtvaardiging voor een tet
mijn die op het eerste gezidrtte lang is, aldus

het Geredìt. Daarnaast stelthet Geredìtvast

dat, bij het ontbreken van een gevolg voor de

uitkomst van de procedure, een sdrending

van het beginsel van de redelijke temijn
door de corrrrnunautaire redìter niet tot on"

wettigheid vm een beschikking kan leiden.

Een verlaging van de boete in verband met

de overschrijding van de redelijke termijn is

wel mogelijk, maar daar heeft Solvay niet

nadrukkelijk om verzocht. Het Gereclt merlit
terzijde op dat Soìvay in ditverband evenmin

een vorderi¡g tot schadevergoeding heeft

ingesteld.

Het Gerecht vemerpt de middelen ter zake

de sdrending van de vormvoorschri{len en

het effectvan de overeenkomsttussen Solvay

en CFI( op de handel tussen li¿lstâten. Ten

aanzien van hetlaatste middel ovemeegthet

Gerecht dat de Commissie de voomaarde

van een effect op de tussenstaatse harrdel als

vemrld heeft aangernerkt op basis van drie

factoren, namelijk dat de kartelafspraak on-

derdeel uitmaakte van een algemeen beleid

van Solvay om de markt van natriumcarbo-

naat in de Gemeenschap te controleren, dat

de afspraak ten doel had om de rigiditeit van

de naar nationale grenzen opgedeelde markt
te handhaven en dât CFK bii ontbreken van

een alnarnegarantie van Solvay de betreffen.

de volumes natriumcarbonaat waarschijnlijk

op andere markten binnen de Gemeensdrap

had verkocht. Het Gerecht stelt vast dat Sol-

vay enkel het eerste element belwist maar

dat, zelfs als het algemene beleid van Solvay

ler controle van de ma¡kl niet zou hebben

bestaan, dit argurnent niet de wettigheidvan

de bestreden beschikking zou kunnen aan-

tâsten. Een garantieovereenkomst betreffen-

de de afname van een jaarlijks minìmumvo-

lume kan de handelsstromen namelijk doen

afuijken van het verloop dat zij anders zou-

den hebben gehad omdat zij leidt tot de ont.

trekking aan de markt van een deel van de

productie die anders naar andere lidstaten

had kunnen worden uitgevoerd, Dit enkele

gegeven toont in voldoende mate aan, aldus

het Gereclìt, dat een de beheffende voomaar-

de van ârt. 8r EG is voldaan.

Het Gerechtvemeryt het middel met beEek.

kturg de toegurg tot lìet dossier Betreffende

het ontbreken van volledige toegang over-

weegt het Gerecht dat tijdens de administra-

tieve procedure voorafgamd aan Beschikking

9r/298/EEG de verplichting voor de Commis-

sie bestond om, enerzijds, aan Solvay te ver.

strekken een lijstvan documenten behorend

tot het dossier en, anderzijds, om Solvay

toegang te verlenen tot alle belastende en

ontlastende documenten, behoudens ver[ou-

welijke documenten en interne documenten

van de Commissie. Het Geredrt constateert

dat de Commissie destijds is afgeweken van

de geldende regels omdatniet een dossierlijst

is verzonden en alleen de belastende docu.

menten aan Solvay zijn toegestuurd. Dat be.

lekent dat, nu heropeningvan de adminisfa.
tieve procedure niet heeft plaatsgevonden,

de administratieve procedure voorafgaand

aan de bestreden beschikking niet op regulie-

re wijze is verlopen. Het Gerecht merk ech.

ter op dat een irreguliere administraÍeve

procedure niet per deûnitie een schending

van het recht van verdediging met zich

bren$. Tiidens de procedure voor het Ge-

recht is daarom de volledige toegang tot het

dossier gelast, teneinde te beoordelen ofhet
niet onthullen van doomenten de verdedi-

ging van Solvay heeÍÌ kunnen schaden. Het

Geredrt constateert dat in hetkader van deze

mâatregel lot organisatie van de procesgarrg

naar voren is gekomen dat onzekerheid be-

staat over de exacte inhoud van het dossier

in zijn oorspronkelijke samenstelling. De

Commissie heeft namelijk aangegeven dat

het oorspronkelijke dossier bestond uit sub"

dossiers r tot en met 71, maar tevens dat zij

beschikt over een ongenummerd dossier,

genaamd 'Oberland Glag. Het Gerecht merk
voorts op dat de Commissie heeÍl erkend dat

zij vijf subdossiers, de nummers 66 tot en

met 70, is kwiitgeraakt. Hoewel volgens de

Commissie plausibel is dat de betreffende

subdossiers geen ontlastende documenten

bevatten en dat zii, statistisch gezien, niet

van betekenis konden zijn geweest voor de

verdedigingvan Solvay, stelt het Gerecht vast

dat de Commissie niet de auteur, aard en

inhoudvan de verloren shrkken kan identifì.

ceren. In deze omstandigheden moetvolgens

het Gerecht wo¡den nagegaan ofSolvay de

mogelijkheid heeÍÌ gehad om alle documen-

ten te bestuderen die dienstig voor haar ver.

dediging hadden kunnen zijn en, indien dat

niet het geval zou zijn geweest, ofde schen-

ding van het recht op toegang totlìet dossier

van een dergeliik belang is geweest dat het

recht van verdediging is uitgehold. Ofdathet
geval is, dient te worden beoordeeld aan de

hand van, enerzijds, de besdruldighgen van

de Cornmissie en, andezijds, de argurnenterr

die ter verdediging zijn aangevoerd. In het

onderhavige geval constateert Gerecht dat,

nu Solvay geen enkel argument heeft aange-

voerdwaarmee hetbestaan van de kartelover.

eenkomst als zodanig werd betwist, iedere

aanwijzing ontbreekt om te veronde¡stellen

dat Solvay stukken in de ontbrekende subdos.

siers had kunnen aanÍeffen die haar in de

gelegenheid hadden gesteld om de condusie

van de Commissie op dat pmtte weerleggen.

Bovendien neemthet Geredrt in aânmerking

dat, als Solvay de overeenkomst met CFI(

niet zou hebben gesloten, zij dat gewoon in
het verzoeksdlrift had kunnen aar¡voeren

zonder over het gehele dossier de beschik-

king te hebben gehad, hetgeen niet is ge-

beurd. Voor zover het bebeft het argument

van Solvay over het algemene beleid ter con.

trole vân de markt, herhaalt het Gerecht dat

een garantieovereenkomst van nature de

handelsstromen doet afuijken van het ver.

loop dat zij anders zouden hebben gehad en

dat nadere bewijsstukken aan die vaststelling

niet zouden hebben kunnen afdoen. Het

Gerecht condudeert derhalve dat niet is ko.

men vast te staan dat Solvay niet de gelegen-

heid heeÍÌ gehad om alle documenten te be-

stude¡en die voorhaar verdediging van bete-

kenis hadden kunnerr zijn. Hoewel Solvay

niet de volledige toegang tot het dossierheeft

gekregen, is haar recht van verdedigilg ge.

waarborgd voor zover het de materiële be.

schuldigingen van de Commissie betrof
Het Cerecht wiist de middelen strekkmde

tot verlaging van de boete a{, behoudens het

middel ter zake de duurvan de overeenkomst

met CFK. Ten aanzien daanan stelt lìet Ge-

recht vast dat de beschilking innerlijktegen-

strijdig is voor zover het om het einde van

inbreuk gaat. Ofschoon in art. r wordt over.

wegen dat Solvay art. 85 EEG heeft geschon-

den doo¡vanafomstreeks r987 tot ten minste

eind r99o deel te nemen aan de overeen-

komst ter verdeling van de rnarkt, is in de

overuegingen van de besdrikking uiteenge.

zet dat Solvay en CFK hebben deelgenornen

aan een overeenkomst ofafgestemde gedra.

þg in hetkaderwaanm Solvay een verkoop

volume heeft gegarandeerd aan CFK in de

jaren 1987, 1988 et 1989. Bovendien is het
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iaar 1990 niet uitdrukkelijk genoemd in de

overweging van de beschikking betreffende

de duur van de inbreuk. Het Gerecht herin-

nelt ereari dat in beginsel de ve¡plichting op

de Commissie rust om de duur mrr een

kartelinbreuk te l¡ewiizen- Niet aãrvaat¿l

wordt Ìret argument van de Comûissie ¿lat,

nu zii het bestaan van de inbreuk heeft

aengetôond, de voortduring daæat moet

worden veronde¡steld en het aan Solvay is

om mn te tonen d.at de Òvereenkomst in
r99o nietmeer van kracìt was. Deze beslis-

sifig baseert het Gerecht op de omstandig"

heid dat nergens in de beschikking enige

vom van onderbouwing is te vinden voûl

de conclusie in het dich¡m dat de oveteen.

komst tot r99o heeÍÌ voortgeduurd. Zelfs als

een vermoeden van voortdurjng van een

katelafspraak onder omstandigheden van

toepassing zou kunnen ziin,'betekent ilat

niel, aldus hel Geredrt, dat de Commissie
in eerr beschikking var iedere vemiizing
naar het einde van een inbreuk km afzien

ofde tot haar op dat punt ter beschikking

staande informatie niet behoeft te vemel-
den. Het Gerecht condudeert daarop dat het

bestaan van de overeenkomst in r99o niet
is bewezen en dat de boete van e I úilioeû
met een vierde gedeelte moet wotden vef-

laagd.

De beschikking varr de Commissie wordt
vemietigd voor zover daarin wordt vastge-

steld dat doo¡ Solvay in r99o het kartelver-

bod is geschonden, eû de boete voor Solvay

wordt verlaagd tot c z,z5 miljoen. Het beroep

wordt voor het overige vemorpen.
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