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DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de 

uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag
1
, en met 

name op artikel 7 en artikel 23, lid 2, 

Gezien het besluit van de Commissie van 18 april 2007 om in deze zaak de procedure in te 

leiden, 

Na de betrokken ondernemingen overeenkomstig artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 

1/2003 en overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie 

van 7 april 2004 betreffende de procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 

82 van het Verdrag
2
 in staat te hebben gesteld hun opmerkingen te maken ten aanzien van de 

punten van bezwaar welke de Commissie in aanmerking heeft genomen, 

Na raadpleging van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische 

machtsposities, 

Gezien het eindverslag van de raadadviseur-auditeur in deze zaak
3
, 

Overwegende hetgeen volgt: 

1. INLEIDING 

1.1. Adressaten 

(1) Deze beschikking betreft regelingen tussen de volgende ondernemingen die actief 

zijn in de auotoglassector in de EER: 

– Asahi Glass Co Ltd 

– AGC Flat Glass Europe SA/NV (voorheen Glaverbel SA) 

– AGC Automotive Europe SA 

– Glaverbel France SA 

– Glaverbel Italy S.r.l. 

– Splintex France Sàrl 

– Splintex UK Limited 

– AGC Automotive Germany GmbH 

– La Compagnie de Saint-Gobain SA 

                                                 
1
 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1. 

2
 PB L 123 van 27.4.2004, blz. 18. 

3
 PB 
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– Saint-Gobain Glass France SA 

– Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG 

– Saint-Gobain Sekurit France SA 

– Pilkington Group Limited 

– Pilkington Automotive Ltd 

– Pilkington Automotive Deutschland GmbH 

– Pilkington Holding GmbH 

– Pilkington Italia Spa 

– Soliver NV 

1.2. Samenvatting van de inbreuk 

(2) De onderhavige beschikking is opgesteld naar aanleiding van de inspecties die de 

Commissie in februari en maart 2005 overeenkomstig artikel 20, lid 4, van 

Verordening (EG) nr. 1/2003 heeft verricht in de lokalen van de grootste 

producenten van autoglas in de EER, en heeft betrekking op de autoglasindustrie, 

en met name de levering van autoglas aan autofabrikanten en hun netwerk van 

erkende dealers. 

(3) De adressaten van onderhavige beschikking hebben deelgenomen aan een enkele 

en voortdurende inbreuk op artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER-

Overeenkomst"). De inbreuk had betrekking op de gecoördineerde verdeling van 

contracten voor de levering van autoglasdelen en/of ruitensets
4
 voor alle 

belangrijke autofabrikanten in de EER, door de onderlinge afstemming van het 

prijsbeleid en de leveringsstrategieën, met het doel de algemene positie van de 

partijen op de betrokken markt te bestendigen. In verband hiermee hielden de 

betrokken ondernemingen tevens toezicht op de beslissingen die gedurende deze 

bijeenkomsten en contacten werden genomen, en stelden zij corrigerende 

maatregelen vast om elkaar te compenseren wanneer een eerder overeengekomen 

toewijzing van glasdelen ontoereikend zou blijken om de respectieve 

marktaandelen overwegend stabiel te houden. 

(4) Het kartel duurde […] van 10 maart 1998 tot 11 maart 2003. 

1.3. Waarde van de verkopen 

(5) In 2002, het laatste volledige boekjaar waarin de ondernemingen aan de inbreuk 

hebben deelgenomen, hadden de verkopen van de onder deze beschikking 

vallende producten aan de "Original Equipment Manufacturers" (OEM) in de 

EER een waarde van ongeveer [2 – 2,5] miljard euro. 

                                                 
4
  Een ruitenset bestaat doorgaans uit een voorruit, zijruiten en achterruiten, gewoonlijk 1 voorruit, 1 

achterruit en 6 zijruiten (zie overweging 7 voor de beschrijving van het product). 
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DEEL 1: DE FEITEN 

2. DE SECTOR 

2.1. Het product 

(6) Autoglas wordt gemaakt van "floatglas", dat het basis-vlakglasproduct is. De 

Commissie heeft in eerdere concentratiebeschikkingen
5
 de vlakglassector in twee 

niveaus onderverdeeld: niveau 1 dat de productie van ruw vlakglas omvat, en 

niveau 2 waarin het ruwe vlakglas verder wordt verwerkt. Binnen niveau 2 wordt 

voornamelijk onderscheid gemaakt tussen glas voor de automobielsector en glas 

voor algemene toepassingen. 

(7) Glasproducten voor de automobielsector bestaan uit verschillende glasdelen zoals 

voorruiten, zijruiten (ruiten in het voor- en achterportier), achterruiten, 

achterzijruiten (zijruit dichtbij de achterruit) en zonnedaken. De 

autoglasleveranciers gebruiken afkortingen voor specifieke glasdelen
6
. De 

betrokken producten hebben specifieke opties en worden vervaardigd met 

verschillende glastechnieken zoals voorruiten met regensensor, getint glas of 

athermisch glas; getemperd glas voor voorportieren; gelaagd glas voor 

voorportieren; getemperd glas voor achterportieren; gelaagd glas voor 

achterportieren; en vaste achterruiten
7
.  

(8) De glasdelen kunnen bovendien in verschillende kleurkwaliteiten worden getint 

in plaats van als helder glas te worden toegepast. Privéglas of donker glas is een 

specifieke categorie getint glas die de doorlating van licht en warmte in de auto 

vermindert; alle soorten glas waarvan de lichtdoorlatendheid minder is dan 70% 

vallen hieronder
8
. De Saint-Gobain-groep is marktleider met het merk "Venus" 

dat beschikbaar is in groen en grijs met verschillende diktes en 

doorlatingseigenschappen
9
. "Sundym", het merk van Pilkington, is grijs en heeft 

dezelfde diversiteit aan eigenschappen. "Athergreen" of "Atherman" ten slotte, 

het merk van AGC, is groen. 

                                                 
5
  Zaak nr. IV/M.358 – Pilkington – Techint/SIV van 21.12.1993 en zaak nr. IV/M.1230 - Glaverbel/PPG 

van 7.8.1998. 
6
  De door de autoglasleveranciers gebruikte afkortingen (met enkele variaties die hier niet worden 

genoemd) zijn: "WS": voorruit ("windshield/windscreen"), "SL": zijruiten ("sidelights" – ruiten in 

voorportieren), "BL": achterruiten ("backlights" – ruiten in achterportieren), "QL": driehoekruitjes 

("quarterlights"), "RW": achterruiten ("rear windows") en zonnedaken (dikwijls wordt de merknaam 

gebruikt, zoals […]). Daarenboven staat WSH voor verwarmde voorruit; CWS voor gecoate voorruit; 

FD voor ruit voorportier; en RD voor ruit achterportier. Zie blz. 17, voor de Duitse afkortingen, zie 

antwoord van […] van 9 maart 2006, dossier 59, voor de Franse afkortingen, blz. 45585, zie antwoord 

ex artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni, blz. 37, antwoord op vraag 75 inzake afkortingen: "PBF" 

staat voor "pare-brise feuilleté" ofwel gelaagde voorruit, "PB à couche" is reflecterende voorruit, "PB à 

couche chauffant à fil" staat voor reflecterende en verwarmde voorruit met elektrische bedrading; 

"DDP" staat voor "Détecteur de pluie" ofwel regendetector, "LUCH" betekent achterruit; "PAV" staat 

voor "portes avant" ofwel voorportieren; "PAR" staat voor "portes arrière" of achterportieren; "FAR" 

staat voor vaste zijruiten; "CUS" staat voor "custode" of driehoekruitje; "ENCP EPDM" betekent 

kunststof incapsulatie; "ANT" betekent antenne; "PBF Acoustique" staat voor akoestische voorruit en 

"PB à couche PET" betekent een reflecterende hittewerende (zonwerende) voorruit. 
7
 Zie antwoord ex artikel 18 van […] van 9 maart 2005, antwoord op vraag 2, blz. 16897. 

8
 Zie antwoord van Saint-Gobain van 16 juni 2006, antwoord op vraag 18, blz. 10, blz. 45559. 

9
 Zie antwoord van Saint-Gobain van 16 juni 2006, antwoord op vraag 18, blz. 10, en bijlage 9, blz. 

45559 en blz. 45694-45695. 
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(9) Autoglas is een soort veiligheidsglas. Dit glas breekt niet in scherpe stukken, wat 

gevaarlijk zou kunnen zijn voor de inzittenden van een voertuig bij een ongeval. 

Er zijn twee soorten veiligheidsglas: gelaagd glas
10

 dat meestal gebruikt wordt in 

voorruiten, en gehard glas
11

 (of getemperd glas) dat voornamelijk wordt gebruikt 

in zij- en achterruiten waar extra weerstand nodig is. Bovendien bieden 

autoglasproducenten tevens autoglas aan met aanvullende eigenschappen zoals 

ingebouwde antennes voor radio en mobiele telefoons, regensensoren waardoor 

de wissers automatisch worden geactiveerd, zonwerende eigenschappen, enz. 

(10) Verder heeft de Commissie onderscheid gemaakt tussen autoglas, geleverd aan de 

oorspronkelijke autofabrikanten ("OEM"), zowel voor de eerste assemblage in 

voertuigen als voor doorverkoop als onderdeel aan hun erkende herstellers (d.w.z. 

Original Equipment, het "OE"-kanaal ofwel het officiële- dealerkanaal) enerzijds, 

en autoglas voor vervangingsdoeleinden (vervangingsglas) dat door de 

autoglasfabrikanten rechtstreeks aan de vervangingsmarkt wordt geleverd 

anderzijds
12

. De vervangingsmarkt of "aftermarket" bestaat uit de door de 

autofabrikanten erkende herstellers en onafhankelijke herstellers (de zogenaamde 

"onafhankelijke vervangingsmarkt" IAM), en betreft vervangingsglas voor auto's 

dat wordt verkocht aan reparatieketens (zoals de […]keten), andere groothandels 

voor autoglas, herstellers, carrosserieherstelbedrijven en bankwerkers.  

(11) Hoewel de productie van autoglas voor de vervangingsmarkt soms in dezelfde 

productie-installaties plaatsvindt als de productie van glas voor het OE-kanaal 

zijn de aanbod- en vraagkenmerken van beide markten totaal verschillend, en wel 

om de volgende redenen
13

. Ten eerste zijn de afnemers verschillend en is voor 

hen een ander distributiesysteem nodig. Terwijl aan OEM's in grote volumes 

wordt verkocht, vindt de verkoop aan de vervangingsmarkt voornamelijk in 

kleine hoeveelheden plaats waarvoor een volledig andere logistiek nodig is. Ten 

tweede is autoglas aanzienlijk duurder wanneer het rechtstreeks aan de 

vervangingsmarkt wordt verkocht dan wanneer het aan OEM's wordt verkocht. 

Ten derde beschikken de drie grootste autoglasproducenten alle over een 

afzonderlijke afdeling juridische zaken voor OEM en de vervangingsmarkt. Ten 

vierde zijn de glasproducten niet voorzien van het logo van de autofabrikanten en 

worden zij daarom op een andere wijze in de handel gebracht. Ten slotte kopen 

de vervangingsglasdivisies van de autoglasproducenten ook van andere 

leveranciers; zij hebben derhalve een commerciële/wholesalefunctie, wat niet het 

geval is bij OEM's die aan het eigen netwerk leveren. De drie grootste 

leveranciers aan OE beschikken over goed ontwikkelde 

vervangingsmarktdistributie- en wholesalenetwerken in de EER via toegewijde 

dochterondernemingen voor vervangingsglas die over eigen management-teams 

                                                 
10

  Gelaagd glas wordt vervaardigd door twee gebogen glasbladen van dezelfde grootte met een PVB-

tussenlaag onder hoge temperaturen en onder druk te assembleren.  
11

  Gehard glas, ook wel getemperd glas genoemd, wordt geproduceerd door glas te verhitten bij meer dan 

640° C en vervolgens bij gecontroleerde snelheid snel af te koelen, waardoor het oppervlak van het glas 

onder permanente compressiedruk wordt gesteld. 
12

  Zaak nr. IV/M.358 – Pilkington – Techint/SIV van 21.12.1993 en zaak nr. IV/M.1230 - Glaverbel/PPG 

van 7.8.1998. De bij zaak nr. M.1230 betrokken partijen schatten dat in 1998 de OEM-markt circa 85%, 

en de vervangingsmarkt (15%) van de totale autoglassector in de Gemeenschap vertegenwoordigden. 
13

  Zie antwoorden op vraag 8 van de op 26 januari 2006 verstuurde vragenlijst van Saint-Gobain van 

24 februari 2006, blz. 18656-18657, ACG van 17 februari 2006, blz. 13690-13691, Pilkington 

van24 februari 2006, blz. 15571, […] van […], blz. 15927, […] van […], blz. 13785. 
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beschikken: Autover van Saint-Gobain, Pilkington AGR voor Pilkington en AGC 

Automotive Replacement Glass voor Glaverbel.  

(12) Deze beschikking betreft uitsluitend autoglas dat aan het OE-kanaal wordt 

geleverd voor gebruik in personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (van minder 

dan 3,5 ton). 

2.2. De marktspelers 

2.2.1. Ondernemingen waarop de onderhavige procedure betrekking heeft 

2.2.1.1. Saint-Gobain 

(13) La Compagnie de Saint-Gobain SA (hierna "Saint-Gobain") is een in Frankrijk 

gevestigde beursgenoteerde onderneming en de uiteindelijke moederonderneming 

van een groep die actief is op het gebied van de productie, de verwerking en de 

distributie van materialen (glas, keramiek, kunststof, gietijzer, enz.). De totale 

geconsolideerde omzet van de groep bedroeg in 2007 […] miljoen euro. De 

vlakglassector is een van de vijf bedrijfsactiviteiten van Saint-Gobain. Hieronder 

vallen Saint-Gobains vier voornaamste vlakglasactiviteiten, de vervaardiging van 

algemene vlakglasproducten, de verwerking en distributie van glas voor de 

bouwnijverheid, vlakglasproducten voor de automobielindustrie en de productie 

van speciaal glas. De volle dochteronderneming van Saint-Gobain op het gebied 

van vlakglas (met inbegrip van autoglas) heet Saint-Gobain Glass France SA en 

had in 2007 een geconsolideerde omzet van […] miljoen euro. 

(14) De autoglasactiviteiten van Saint-Gobain zijn ondergebracht bij Saint-Gobain 

Sekurit ("SGS"), welke onderneming deel uitmaakt van de vlakglasdivisie die 

wordt geleid door de heer […]
14

. SGS is geen juridische entiteit, maar een 

bedrijfsstructuur binnen Saint-Gobain. Onder SGS vallen verscheidene nationale 

ondernemingen zoals Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG in 

Duitsland en Saint-Gobain Glass France SA in Frankrijk
15

. In het kader van deze 

beschikking worden alle tot de Saint-Gobain-groep behorende entiteiten 

gezamenlijk "Saint-Gobain" genoemd. 

(15) Tijdens de in februari en maart 2005 gehouden inspecties bezocht de Commissie 

de lokalen van de volgende dochterondernemingen van Saint-Gobain: Saint-

Gobain Glass France SA; Saint-Gobain Sekurit France SA; Saint-Gobain Sekurit 

Deutschland GmbH & Co. KG; en Saint-Gobain Oberland AG. 

2.2.1.2. Pilkington  

(16) Pilkington Group Limited (voorheen Pilkington plc, hierna "Pilkington") is een 

van de grootste producenten ter wereld van glas en beglazing voor de bouwsector, 

de auto-industrie en daarmee samenhangende technische markten. De 

onderneming had in het pro-forma boekjaar dat afliep op 31 maart 2008 een 

jaaromzet van […] miljoen GBP, of ongeveer[…] miljoen euro
16

. Sinds 16 juni 

                                                 
14

 Zie blz. 48029-48030, antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain van 4 oktober 2006, blz. 3, antwoord op 

vraag 2. 
15

  http://www.saint-gobain-sekurit.com/en/index.asp?nav1=AU&nav2=AUK  
16

 In haar antwoord ex artikel 18 van 20 januari 2008 verklaarde Pilkington dat de onderneming, als volle 

dochter van NSG UK Ltd., sinds 16 juni 2006 geen gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen 

http://www.saint-gobain-sekurit.com/en/index.asp?nav1=AU&nav2=AUK
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2006 is Pilkington een volle dochteronderneming van de intermediaire 

houdstermaatschappij NSG UK Enterprises Limited, die op haar beurt volledig in 

handen is van de in Japan gevestigde onderneming Nippon Sheet Glass Ltd. 

(17) De autoglasactiviteiten van Pilkington zijn samengevoegd onder de naam 

Pilkington Automotive. In de meeste EER-landen zijn nationale 

dochterondernemingen gevestigd zoals Pilkington Automotive Deutschland 

GmbH en Pilkington Italia Spa, die allemaal (indirect) volledige 

dochterondernemingen van Pilkington zijn. In het kader van deze beschikking 

worden alle entiteiten die tot de Pilkington-groep behoren, gezamenlijk 

"Pilkington" genoemd.  

(18) Gedurende de inspecties van februari en maart 2005 onderzocht de Commissie 

naast Pilkington plc de bedrijfsruimten van de volgende dochterondernemingen 

van Pilkington plc: Pilkington Automotive Deutschland GmbH; Pilkington 

Automotive Italia SpA, en Pilkington Automotive Ltd. 

2.2.1.3. Asahi Glass Co Ltd 

(19) Asahi Glass Co Ltd. (hierna "Asahi") is een Japanse producent van glas, 

chemische producten en elektronische componenten. De wereldwijde omzet van 

Asahi bedroeg in 2007 ongeveer 10 426 miljoen euro. Sinds 1981 heeft Asahi een 

meerderheidsaandeel in de Belgische onderneming Glaverbel SA/NV (hierna 

"Glaverbel"), dat van [50-60]% in 1997 toenam tot [80-90]% in mei 2002. Sinds 

15 december 2002 bezit Asahi 100% van Glaverbel
17

. Op 1 september 2007 

wijzigde Glaverbel haar naam in AGC Flat Glass Europe SA/NV. Ter 

verduidelijking: AGC Flat Glass Europe SA/NV is de adressaat van deze 

beschikking; niettemin wordt zij ook met de oude naam Glaverbel aangeduid. 

(20) In Europa wordt autoglas geproduceerd en gedistribueerd door een (indirect) 

volledige dochter van Glaverbel, AGC Automotive Europe SA (hierna "AGC 

Automotive"). Vóór 1 januari 2004 heette AGC Automotive, Splintex Europe SA 

en vóór januari 2002 AS Technology. Tot 2001 werden de autoglasactiviteiten 

verricht door een andere dochteronderneming van Glaverbel, Splintex SA, 

waarvan AS Technology, een andere dochteronderneming van Glaverbel, op 31 

mei 2001 de autoglasactiviteiten verwierf. AS Technology wijzigde haar naam in 

Splintex Europe SA en Splintex SA werd op 26 januari 2002 in liquidatie 

gebracht
18

. AGC Automotive Germany GmbH, Splintex UK Limited, Glaverbel 

France SA, Splintex France Sàrl evenals Glaverbel Italy S.r.l., die alle 

dochterondernemingen van Glaverbel zijn, waren ook bij de in deze beschikking 

beschreven gebeurtenissen betrokken. In het kader van deze beschikking worden 

al deze in overweging 19 en in deze overweging genoemde entiteiten gezamenlijk 

                                                                                                                                                         

meer heeft opgesteld. De onderneming NSG UK kreeg rechtspersoonlijkheid op 6 oktober 2005 en het 

eerste boekjaar eindigde op 31 maart 2007. De resultatenrekening voor dat jaar was daarom slechts een 

pro forma rekening, om deze vergelijkbaar te maken met de vorige rekeningen. Met betrekking tot het 

financiële jaar dat eindigde op 31 maart 2008 verklaarde Pilkington in antwoord op het verzoek om 

inlichtingen ex artikel 18 van 2 juni 2008 dat GBP werd geconverteerd in euro op basis van de 

gemiddelde officiële wisselkoers van de ECB voor de betrokken periode april 2007 – maart 2008, te 

weten 1 euro = 0,7063 GBP. 
17

 Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi Glass Co. Ltd van 13 oktober 2006, blz. 48111. 
18

  Zie uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, blz. 49800-49803. 
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aangeduid met "AGC". In 2007 beliep de totale wereldwijde geconsolideerde 

omzet van Glaverbel ongeveer […] euro. 

(21) Tijdens de inspecties van februari […] 2005 onderzocht de Commissie de lokalen 

van Glaverbel en AGC Automotive. 

2.2.1.4. Soliver  

(22) Soliver NV (hierna "Soliver") is een vrij klein Belgisch familiebedrijf dat glas 

produceert. Omdat het bedrijf zelf geen vlakglas produceert, moet het ruwglas 

aankopen van geïntegreerde ondernemingen zoals Saint-Gobain. Soliver is actief 

in de automobielsector en in de sector glas voor de bouwnijverheid. Het heeft 

twee dochterondernemingen die eveneens autoglas produceren: Soliver Waregem 

NV in België en Soliver France SA in Frankrijk. De totale omzet van Soliver 

bedroeg in 2007 ongeveer […] miljoen euro. 

(23) Tijdens de inspecties van februari 2005 onderzocht de Commissie de 

bedrijfsruimten van Soliver in Roeselare. 

2.2.2. Andere marktspelers 

2.2.2.1. Guardian Industries 

(24) Guardian Industries is een van de grootste producenten ter wereld van vlakglas en 

glasproducten met hoofdkantoor in de Verenigde Staten. De volledige Europese 

dochter van Guardian, Guardian Europe S.a.r.l. is in Luxemburg gevestigd en 

vervaardigt en levert autoglas aan de auto-industrie in de EER.  

2.2.2.2. PPG Industries Inc 

(25) PPG Industries Inc (hierna "PPG") is een gediversifieerde Amerikaanse 

producent en leverancier van onder andere vlakglas en bewerkt glas. De totale 

omzet van PPG bedroeg in 2005[…] miljoen euro. PPG heeft al haar Europese 

autoglasactiviteiten in 1998 aan Glaverbel verkocht
19

. PPG levert echter zowel 

aan OEM's als aan afnemers op de vervangingsmarkt in Europa vanuit haar 

Amerikaanse en Canadese fabrieken.  

2.2.2.3. Andere leveranciers 

(26) Afgezien van de bovenvermelde leveranciers zijn er nog enkele andere 

leveranciers buiten de EER met een zeer kleine omzet in de EER, waarvan het 

gezamenlijk marktaandeel minder dan 1% bedraagt. In het begin van het jaar 

2000 zijn Renault en Fiat gaan samenwerken met Trakya Cam, een in Turkije 

gevestigde glasleverancier, en in 2005 trad ook Fuyao Glass toe tot de EER-

markt
20

. 

                                                 
19

  Zie zaak nr. COMP/M.1230 Glaverbel/PPG van 7 augustus 1998. 
20

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 24 februari 2006, blz. 16. 
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2.3. Beschrijving van de bedrijfstak 

2.3.1. Aanbod 

(27) Afgezien van de bus- en vrachtwagensector en de gespecialiseerde 

vervoerssectoren richten de autoglasleveranciers zich op de sector lichte 

voertuigen, met name personenauto's
21

. De glasproducten die de autofabrikanten 

voor hun automodellen nodig hebben lopen sterk uiteen, omdat elk soort ruit 

specifieke kenmerken heeft, zowel in technisch opzicht als wat het ontwerp 

betreft. Deze behoefte aan innovatieve vormgeving en technische vernieuwingen 

zoals zonwering of regensensoren, is gunstig geweest voor grote geïntegreerde 

leveranciers met een wereldwijd bereik. Er zijn slechts zeer weinig mondiale 

spelers; hiertoe behoren AGC, Pilkington en Saint-Gobain, die tevens verreweg 

de grootste leveranciers zijn. Andere leveranciers, zoals Soliver, zijn veeleer 

regionaal actief en het ontbreekt hun dikwijls aan technische expertise, met name 

op het gebied van complexe en technisch geavanceerde voorruiten. Terwijl de 

grote drie het gehele assortiment autoglas voor alle soorten voertuigen kunnen 

aanbieden, richten kleinere leveranciers zich dikwijls alleen op bepaalde delen 

van de beglazing. 

(28) In de meeste gevallen zijn de fabrikanten van autoglas zogenaamde 

eersterangsleveranciers, d.w.z. dat zij rechtstreeks aan de autofabrikanten leveren. 

Soms zijn zij echter slechts subleveranciers. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld 

voor wanneer autoglas aan een incapsulatiespecialist zoals […], of aan een 

fabrikant van zonnedaken, zoals […] of […] wordt geleverd. Wanneer de 

autoglasfabrikant als subleverancier optreedt is hij niet betrokken bij 

onderhandelingen over de prijs van het glas, die slechts door de 

eersterangsleverancier en de autofabrikant worden gevoerd. 

2.3.2. Vraag 

(29) De EER is de enige regio waar alle grootste autofabrikanten een 

productiefaciliteit hebben, met inbegrip van de grote Japanse en Koreaanse 

concerns. De vraagzijde is minder geconcentreerd dan de aanbodzijde, hoewel 

een aantal fusies en allianties tot een grotere concentratie van de vraag naar 

autoglas hebben geleid. In de periode waarop de beschikking betrekking heeft, 

namen de vier grootste autofabrikanten meer dan 60%, en de grootste zes meer 

dan 80% van de productie van lichte voertuigen in de EER voor hun rekening. De 

grootste autoconcerns met een Europese productie onderhandelen gewoonlijk 

centraal over de levering van autoglas voor alle eigen en gelieerde merken; dit 

zijn, in afnemende orde van grootte van het marktaandeel: Volkswagen (merken 

VW, Audi, Skoda, Seat en Bentley), PSA (Peugeot en Citroën), Renault (Renault, 

Dacia), Ford (Ford, Volvo, Jaguar en Land Rover), General Motors (Opel, Saab, 

Chevrolet en Vauxhall), Fiat (Fiat, Lancia, Alfa Romeo en Iveco), 

DaimlerChrysler (Mercedes, Chrysler, Smart en Mitsubishi), BMW en Nissan
22

. 

Opgemerkt zij dat GM en Fiat van 2000 tot ten minste 2005 een 

                                                 
21

  Zie blz. 48002-48017, document getiteld "Pilkington supplier handbook", zie 

http://www.pilkington.com/resources/6254_supphb_0106.pdf., ook beschikbaar in dossier 177. 
22

  Er zijn nog andere automerken die tot deze concerns behoren, zoals […] en […], maar de opsomming is 

beperkt gehouden tot de merken die voor de onderhavige zaak van belang zijn. 

http://www.pilkington.com/resources/6254_supphb_0106.pdf
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gemeenschappelijk wereldwijd inkoopbeleid hadden en dat Renault en Nissan 

tijdens de relevante periode een joint venture exploiteerden
23

. 

(30) Veel automodellen worden in verschillende versies geproduceerd. Deze versies 

worden met de carrosserie aangeduid, bijvoorbeeld de driedeurs, vijfdeurs, 

stationcar. Vrijwel alle autofabrikanten maken gebruik van interne 

codeaanduidingen om niet alleen onderscheid te kunnen maken tussen 

automodellen die al decennia lang dezelfde naam dragen, zoals de BMW 3-serie 

of de Golf van Volkswagen, maar ook om de verschillende carrosserieën van een 

bepaald model uit elkaar te kunnen houden. Deze codeaanduidingen bestaan 

gewoonlijk uit een hoofdletter en een aantal cijfers. Waar nodig wordt in deze 

beschikking zowel de codeaanduiding genoemd als de naam waaronder een 

bepaald model op de markt wordt gebracht.  

(31) Privéglas is een categorie donker getint glas die dikwijls als optie wordt 

opgenomen in verzoeken om prijsopgave van autofabrikanten. Het is belangrijk 

dat de ruiten van een auto er harmonisch uitzien (kleur en donkerheid). Daarom 

zullen autofabrikanten meestal een bepaald type glas kiezen voor de optie van 

privéglas.  

(32) De vraag naar autoglas wordt in de eerste plaats bepaald door het aantal 

gebouwde voertuigen. Er is echter een extra component, namelijk de hoeveelheid 

glas dat per voertuig wordt gebruikt. Bovendien is de beglazing, als gevolg van 

modetrends complexer geworden. Hoewel autoglas van vlakglas wordt gemaakt, 

is het zelden vlak. Integendeel, de meeste autoruiten zijn gebogen, met name de 

voorruit. De beglazing kan in één, of zelfs in twee richtingen worden gebogen 

zodat het een complex glasproduct is. Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen 

dat de marktwaarde van het product gedurende de onderzochte periode is 

toegenomen. 

2.3.3. Geografische reikwijdte 

(33) Autoglas kan over grote afstanden worden vervoerd en in de praktijk gebeurt dit 

ook. Wat de concurrentievoorwaarden betreft is de OE-markt op EER-niveau 

homogeen. De autofabrikanten hebben hun besluitvorming op het gebied van de 

inkoop op het niveau van het hoofdkantoor gecentraliseerd en zij verrichten 

transacties in de hele EER. De Volkswagen-groep bijvoorbeeld beslist wat de 

inkoop betreft ook voor haar Spaanse dochteronderneming SEAT. De 

leveranciers van autoglas hebben zich aan deze ontwikkeling aangepast. Daarom 

wordt de markt voor OE-autoglas beschouwd als een markt die de gehele EER 

bestrijkt. 

2.3.4. Cijfers en marktaandelen 

(34) Er zijn slechts drie concerns met een wereldwijde capaciteit en aanwezigheid op 

het gebied van autoglas. Saint-Gobain, Pilkington en AGC voorzien in [70-80]% 

van de wereldwijde vraag naar glas van de OE-sector. Saint-Gobain, Pilkington 

en AGC zijn tevens de grootste leveranciers van OE-glas voor nieuwe 

personenauto's in de EER; zij zorgen gezamenlijk voor 90% van alle leveringen. 

De geraamde aandelen van de EER-markt voor de verkoop van autoglas in de 

                                                 
23

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 23, blz. 40288. 
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jaren 1998 tot en met 2003 van de grootste OE-producenten (met betrekking tot 

personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (<3,5 ton)) zijn weergegeven in tabel 

1.
24

 

Tabel 1: EER-aandeel in de verkoop (in waarde) 

Jaar Saint-
Gobain 

Pilkington AGC Soliver25 Guardian PPG andere Totale 
verkopen 
(1000 m€) 

1998 [40-50]% [30-40]% [15-25]% [<5]% [<5]% [5-10]% <1% [1-2] 

1999 [40-50]% [30-40]% [15-25]% [<5]% [<5]% [<5]% <1% [1-2] 

2000 [40-50]% [30-40]% [15-25]% [<5]% [<5]% [<5]% <1% [2-3] 

2001 [40-50]% [30-40]% [15-25]% [<5]% [<5]% [<5]% <1% [2-3] 

2002 [40-50]% [30-40]% [15-25]% [<5]% [<5]% [<5]% <1% [2-3] 

2003 [40-50]% [20-30]% [15-25]% [<5]% [<5]% [<5]% <1% [2-3] 

NB: Bron: Eigen ramingen van de Commissie op basis van de antwoorden van de partijen op brieven ex 

artikel 18 van 26 januari 2006 (antwoorden op vraag 11 en vraag 13, zie antwoorden blz. 14180 (Saint-Gobain), 

14453 (Pilkington), 13550 (AGC), 13104 (Soliver)). Opgemerkt zij dat de aanzienlijke toename van de 

marktaandelen van AGC in 1999 het gevolg is van de samenvoeging van de Europese activiteiten van AGC en 

PPG. Eveneens zij opgemerkt dat de daling van het aandeel van Pilkington in 2003 voornamelijk kan worden 

toegeschreven aan de daling van de relatieve waarde van het Britse pond ten opzichte van de euro en niet wijst 

op een belangrijke volumewijziging. 

(35) De EER-leider in de glassector is Saint-Gobain met een aandeel van […] à 

[…]%, gevolgd door Pilkington met een aandeel van […] à […]%. AGC had in 

de relevante periode een aandeel van [..] à […]%. In 1998 vond echter een 

structurele verandering plaats toen Glaverbel de Europese activiteiten van PPG 

overnam. Afgezien van deze overname blijkt uit tabel 1 dat de aandelen 

gedurende de voor de beschikking relevante periode opvallend stabiel waren. 

2.4. Handel tussen de lidstaten 

(36) De productie van autoglas is geconcentreerd in een aantal productie-installaties 

die gevestigd zijn in verschillende Europese landen. In de referentieperiode 

verkochten de producenten hun producten in de EER gewoonlijk rechtstreeks aan 

de eindverbruikers, d.w.z. de autofabrikanten, via een netwerk van 

dochterondernemingen.  

(37) Aldus was er in de periode 1998 tot en met 2003 sprake van aanzienlijke 

handelsstromen in de EER en bijgevolg van een substantieel volume van de 

handel op het gebied van autoglas tussen de lidstaten en de EVA-landen die 

overeenkomstsluitende partij bij de EER-Overeenkomst zijn. 

                                                 
24

  Zie antwoorden op vraag 11 van de op 26 januari 2006 gestuurde vragenlijst: antwoord van Saint-

Gobain van 24 februari 2006, blz. 18660, antwoord van ACG van 17 februari 2006, blz. 13693, 

antwoord van Pilkington van 24 februari 2006, blz. 15574, antwoord van Soliver van 10 februari 2006, 

blz. 13110, […] van 15 februari 2006, blz. 13664, […] van 21 februari 2006, blz. 13786. 
25

 Volgens de eigen berekening van Soliver bedraagt haar marktaandeel, inclusief bedrijfsvoertuigen en 

IAM, […]%, zie documenten DV10 en DV11,blz. 596-600 en blz. 601-605. Dit aandeel omvat ook 

andere producten zoals glas voor bedrijfsvoertuigen en vervangingsglas voor de aftermarket. De 

berekening van de tabel is gebaseerd op cijfers die door Soliver zijn verstrekt in haar antwoord ex 

artikel 18 van 10 februari 2006, dossier 44 (antwoord op vraag 11 en vraag 13), zie blz. 13110. 
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3. PROCEDURE 

3.1. Het onderzoek van de Commissie 

(38) Bij brief van 7 oktober 2003
26

 ontving de Commissie informatie van een Duitse 

advocaat, die namens een niet met name genoemde cliënt optrad, waaruit bleek 

dat autoglasproducenten bepaalde overeenkomsten hadden gesloten en aan 

bepaalde onderling afgestemde feitelijke gedragingen hadden deelgenomen met 

het doel prijs- en andere gevoelige informatie uit te wisselen en met betrekking 

tot bepaalde autofabrikanten en automodellen, de leveringen van autoglas 

onderling te verdelen. Na contacten met de Commissie verstrekte de informant 

aanvullende informatie bij brief van 10 maart 2004
27

.  

(39) Op 22 en 23 februari 2005 voerde de Commissie inspecties uit in België, 

Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië in de lokalen van Saint-

Gobain, Pilkington, AGC en Soliver. Op 15 maart 2005 verrichtte de Commissie 

een tweede inspectieronde in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in 

de bedrijfsruimten van Saint-Gobain [en] Pilkington […]. 

(40) Op 26 januari 2006 stuurde de Commissie verzoeken om informatie ex artikel 18 

van Verordening (EG) nr. 1/2003, hierna "verzoeken om inlichtingen ex artikel 

18", aan de volgende glasfabrikanten: AGC, Glaverbel, Guardian PPG, 

Pilkington, Saint-Gobain, Soliver evenals aan de Europese vlakglasorganisatie 

Groupement européen de producteurs de verre plat ("GEPVP")
28

. 

(41) De ondernemingen en GEPVP beantwoordden deze verzoeken om informatie bij 

brieven van 10 februari 2006 (Soliver)
29

, 15 februari 2006 (Guardian)
30

, 

17 februari 2006 (AGC Automotive en Glaverbel)
31

, 21 februari 2006 (PPG), 

24 februari 2006 (Pilkington)
32

, 24 februari 2006 (Saint-Gobain)
33

, en 

27 februari 2006 (GEPVP)
34

. 

(42) Op 7 februari 2006 zond de Commissie verzoeken om inlichtingen ex artikel 18 

aan de volgende autofabrikanten: […]
35

. 

(43) De autofabrikanten beantwoordden deze verzoeken om informatie op 

24 februari 2006 ([…])
36

, 8 maart 2006 ([…])
37

, 3 maart 2006 ([…])
38

, 24 

februari 2006 ([…])
39

, 29 en 30 maart 2006 ([…])
40

, 3 maart 2006 ([…])
41

, 23 

                                                 
26

  Zie blz. 7, brief van de informant van 7 oktober 2003. 
27

  Zie brief van 10 maart 2004, blz. 4 e.v. van het dossier. 
28

 Zie blz. 12679 e.v. 
29

 Zie 44, blz. 13104-13112. 
30

 Zie 46, blz. 15887. 
31

 Zie 45, blz. 13684. 
32

 Zie 48, blz. 15567. 
33

 Zie 47, blz. 18648. 
34

 Zie blz. 14732 tot en met 15556. 
35

 Zie blz. 12679 e.v. 
36

 Zie blz. 13922. 
37

 Zie blz. 16758. 
38

 Zie blz. 19161. 
39

 Zie blz. 14168 en blz. 17139 (inclusief bijlagen). 
40

 Zie blz. 19571. 
41

 Zie blz. 15873. 
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februari 2006 ([…])
42

, 13 maart 2006 ([…])
43

, 10 maart 2006 ([…])
44

, 9 maart 

2006 ([…])
45

, 4 april 2006 ([…])
46

, 25 april 2006 ([…])
47

, 3 maart 2006 ([…])
48

 

en 3 maart 2006 ([…])
49

. 

(44) Op 3 maart 2006 zond de Commissie een verzoek om inlichtingen ex artikel 18 

aan […]. […] beantwoordde dit verzoek bij brief van 16 maart 2006
50

. 

(45) Op 7 april 2006 zond de Commissie verzoeken om inlichtingen ex artikel 18 aan 

AGC Automotive, Glaverbel, Pilkington en twee verenigingen, de Fédération de 

chambres syndicales de l´industrie ("FIV") en de Associazione Nazionale degli 

Industriali del Vetro ("Assovetro")
51

. 

(46) De ondernemingen en de beide verenigingen beantwoordden deze verzoeken 

op19 mei 2006 (AGC Automotive en Glaverbel)
52

, 30 mei 2006 (Pilkington)
53

, 

26 april 2006 (Assovetro)
 54

, en 3 mei 2006 (FIV)
55

. 

(47) Op 5 mei 2006 zond de Commissie een verzoek om inlichtingen ex artikel 18 aan 

Soliver
56

. De onderneming beantwoordde dit verzoek op 23 juni 2006
57

. Op 

dezelfde dag werd een bijkomend verzoek om inlichtingen ex artikel 18 aan 

Pilkington gezonden. Deze onderneming beantwoordde de brief op 30 mei 

2006
58

. 

(48) Op 8 mei 2006 zond de Commissie een verzoek om inlichtingen ex artikel 18 toe 

aan Saint-Gobain
59

. De onderneming antwoordde op 16 juni 2006
60

. 

(49) Op 13 september 2006 zond de Commissie een verzoek om inlichtingen 

ex artikel 18 aan Saint-Gobain, Pilkington, Glaverbel en Asahi
61

. De 

ondernemingen antwoordden bij brieven van 22 september 2006 (Pilkington)
62

, 

6 oktober 2006 (Saint-Gobain)
63

, en 13 oktober 2006 (Glaverbel en Asahi)
64

. 

                                                 
42

 Zie blz. 13885 ((geen productie in Europa dus geen antwoord). Antwoord tevens namens […]. 
43

 Zie blz. 16248. 
44

 Zie blz. 16539. 
45

 Zie blz. 16897. 
46

 Zie blz. 17348. 
47

 Zie blz. 19419. 
48

 Zie blz. 16348. 
49

 Zie blz. 15997. 
50

 Zie blz. 17014. Zie blz. 35499 voor een niet-vertrouwelijke versie van het antwoord. 
51

 Zie blz. 19664 e.v. 
52

 Zie blz. 26078. 
53

 Zie blz. 40257. 
54

 Zie blz. 19969. 
55

 Zie blz. 20032. 
56

 Zie blz. 19751. 
57

 Zie blz. 34539. 
58

 Zie blz. 40256. 
59

 Zie blz. 19808. 
60

 Zie blz. 45538 e.v. 
61

 Aan Saint-Gobain, blz. 45454, aan Pilkington, blz. 45465, aan Glaverbel, blz. 45431, aan Asahi, blz. 

45413. 
62

 Zie blz. 45502. 
63

 Zie blz. 48026. 
64

 Antwoord van Glaverbel, blz. 47562 en antwoord van Asahi, blz. 48106. 
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(50) Op 3 oktober 2006 zond de Commissie een bijkomend verzoek om informatie 

ex artikel 18 aan Pilkington
65

. De onderneming antwoordde op 13 oktober 2006. 

Op 15 en 26 januari 2007 zond de Commissie verzoeken om inlichtingen ex 

artikel 18 aan AGC Automotive, waarop de onderneming antwoordde bij brieven 

van 19 januari 2007 en 2 februari 2007. Op 22 en 23 februari 2007 zond de 

Commissie bijkomende vragen aan AGC Automotive, waarop de onderneming 

antwoorddeop 27 februari 2007 met twee afzonderlijke e-mails. Voorts zond de 

Commissie een verzoek om inlichtingen ex artikel 18 aan Pilkington op 15 

januari 2007. De onderneming antwoordde bij brief van 19 januari 2007. Ten 

slotte zond de Commissie op 26 en 31 januari 2007 aanvullende verzoeken om 

inlichtingen ex artikel 18 aan Saint-Gobain, waarop de onderneming antwoordde 

bij brief van 2 februari 2007
66

. 

(51) Op 18 april 2007 leidde de Commissie de procedure in deze zaak in en nam zij 

een mededeling van punten van bezwaar aan, waarvan de adressaten van deze 

beschikking vervolgens in kennis werden gesteld. 

(52) De adressaten kregen toegang tot het onderzoeksdossier van de Commissie via 

een DVD die kort na de mededeling van punten van bezwaar werd verstuurd, en 

die het toegankelijke materiaal van het dossier bevatte. Wat de mondelinge 

verklaringen van de ondernemingen betreft, kregen de partijen de gelegenheid de 

opnames te beluisteren en de transcripts te lezen in de gebouwen van de 

Commissie. In de periode nadat toegang tot het dossier werd verleend (van eind 

april tot begin juli 2007), stuurde de Commissie aanvullende documenten 

waarvoor toegang kon worden verleend en die verband hielden met dossier 135 

en vraag 9 van de antwoorden ex artikel 18 […]. Bovendien stuurde de 

Commissie een CD-ROM met bepaalde documenten die nadien aangepast waren 

door Pilkington, alsmede bepaalde andere documenten met als nummer EFL3, 

SJ2, CC2 en CC3. 

(53) De partijen hebben hun opmerkingen over de mededeling van punten van 

bezwaar gemaakt en alle adressaten van deze beschikking namen deel aan de 

mondelinge hoorzitting, die op 24 september 2007 plaatsvond. Na de hoorzitting 

stuurden Pilkington en Soliver aanvullende documenten naar de raadadviseur-

auditeur, beide gedateerd op 15 oktober 2007. De raadadviseur-auditeur 

antwoordde bij brieven aan de ondernemingen op 22 oktober 2007 (Pilkington) 

en 26 oktober 2007 (Soliver). Voorts stuurde de raadadvisuer-auditeur op 

22 oktober 2007 de door Pilkington ingezonden stukken door naar Glaverbel voor 

eventuele commentaar. Glaverbel koos ervoor geen opmerkingen te maken. Asahi 

maakte uit eigen beweging opmerkingen op 22 november, 20 december 2007, 6 

februari en 6 maart 2007. Ook Pilkington maakte uit eigen beweging verdere 

opmerkingen bij brief van 7 januari 2007. 
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(54) Op 21 november 2007 stuurde de Commissie een aanvullend document naar 

Saint-Gobain met het oog op opmerkingen, aangezien dit document later aan het 

dossier van de Commissie was toegevoegd. Saint-Gobain deelde haar 

opmerkingen over dit document op 26 november 2007 mee. 

(55) De belangrijkste punten van de opmerkingen van de partijen over de mededeling 

van punten van bezwaar worden hieronder in de desbetreffende onderdelen van 

deze beschikking alsook in punt 4.5 van deze beschikking beschreven. 

3.2. Het clementieverzoek 

(56) Na de inspecties die in overweging (39) ter sprake zijn gekomen, dienden op 24 

februari 2005 respectievelijk 9 maart 2005 Glaverbel en Asahi Glass Co. Ltd en 

hun dochterondernemingen, hierna gezamenlijk de "clementieverzoeker" 

genoemd, een verzoek om clementie dan wel om vermindering van geldboeten in 

op grond van de Mededeling van de Commissie betreffende immuniteit tegen 

geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken (hierna 

"clementieregeling")
67

. […]. 

(57) […]
68

. 

(58) Op 19 juli 2006 wees de Commissie het verzoek van 24 februari 2005 om 

voorwaardelijke immuniteit tegen geldboeten voor OEM af omdat het niet aan de 

voorwaarden van punt 8, onder a) of b), van de clementieregeling voldeed. 

(59) Op 20 juli 2006 werd de clementieverzoeker in de kantoren van de Commissie 

meegedeeld dat de voorwaardelijke immuniteit tegen geldboeten was 

geweigerd
69

. Overeenkomstig punt 26 van de clementieregeling heeft de 

Commissie de verzoeker haar voornemen bekendgemaakt om een vermindering 

toe te kennen van 30 tot 50% van de geldboete die anders zou zijn opgelegd. 

4. BESCHRIJVING VAN DE GEBEURTENISSEN 

4.1. Achtergrond 

4.1.1. De aankoop van autoglas door autofabrikanten 

4.1.1.1. Aanbestedingsprocedure – verzoeken om een prijsopgave 

(60) De aankoop van glasdelen voor een bepaald automodel door de autofabrikanten 

vindt plaats door middel van een aanbestedingsprocedure. De autofabrikanten 

verzoeken de leveranciers van autoglas om een prijsopgave voor de ontwikkeling, 

productie en levering van glasdelen voor een nieuw model of een nieuwe 

carrosserie van een bestaand model. Als eerste stap sturen de autofabrikanten 

gewoonlijk een verzoek om een prijsopgave ("request for quotation - RFQ") aan de 

autoglasproducenten toe. Dit verzoek omvat tekeningen, ontwerpen en technische 

specificaties alsmede de richtprijs per glasdeel waaraan de glasproducent wordt 
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geacht zich te houden, evenals ramingen van het volume dat gedurende de 

levensduur van de nieuwe auto moet worden geproduceerd. Verder bevat het 

tevens andere informatie op basis waarvan de glasproducent een offerte moet doen, 

zoals de algemene voorwaarden van de autofabrikant en de vereisten inzake 

productie en logistiek. Slechts indien hij deze voorwaarden aanvaardt kan de 

autoglasleverancier aan de aanbestedingsprocedure deelnemen. Het verzoek om 

een prijsopgave bevat dikwijls een tabel waarin om een gedetailleerde prijsopgave 

wordt gevraagd (in het Frans: "décomposition de prix") voor elk van de glasdelen 

van de aanbesteding, met inbegrip van de ontwikkelings- en gereedschapskosten, 

evenals een gedetailleerd overzicht van de productiviteitsverbeteringen. De 

gedetailleerde prijsopgaven die door de autofabrikanten worden gebruikt om hun 

prijzen te onderbouwen bevatten niet alleen de prijzen maar ook alle 

kostenelementen in verband met de eerste assemblage met andere onderdelen 

(bijvoorbeeld antenne, sensoren), incapsulatie of extrusie, vervoer en 

verpakking.
70

. Verder bevat het verzoek om een prijsopgave prijstoeslagen voor 

door de autofabrikant gewenst donker getint glas zoals Venus, Sundym of 

Athergreen
71

. De autofabrikant gaat ervan uit dat productiviteitsverbeteringen in de 

vorm van jaarlijkse kortingen worden doorberekend. Het verzoek om een 

prijsopgave kan worden beschouwd als een vragenlijst waaruit blijkt of de 

glasproducent over de nodige capaciteit en technologie beschikt om voor het 

betrokken glasdeel een offerte in te dienen.  

(61) De offertedocumenten worden gewoonlijk twee à vier weken na de toezending van 

het verzoek om een prijsopgave bij de autofabrikanten ingediend
72

. Zij omvatten 

de prijs voor de ontwikkeling, de gereedschapskosten voor het eerste prototype, de 

prijs voor prototype-onderdelen, de prijs per product voor serieproductie evenals 

de productiviteitsverbeteringen. De kortingen die op basis van 

productiviteitsverbeteringen worden aangeboden worden ook wel 

levensduurcondities genoemd
73

. De kosten van het eerste prototype zijn soms 

opgenomen in de serieprijs. Wanneer al deze kosten door de glasproducent worden 

gedragen, en hij ook volledig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de 

beglazing, spreekt de industrie van "Full service supply (FSS)"
74

. Vervolgens 

worden onderhandelingen gestart die van enkele weken tot 12 maanden kunnen 

duren. Indien de autofabrikant met het voorstel van een bepaalde 

autoglasproducent instemt, dan deelt de autofabrikant deze producent door middel 

van een toewijzingsbrief mee dat hij als leverancier van het desbetreffende 

glasdeel is gekozen
75

. 

(62) Er zijn drie mogelijkheden op het gebied van toewijzing. Het eenvoudigste is om 

slechts één autoglasproducent aan te wijzen voor de gehele ruitenset van het 
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desbetreffende model. Dit wordt "single sourcing" genoemd, het gebruik van één 

voorzieningsbron. Daarnaast kan de autofabrikant de ruitenset tussen twee of meer 

leveranciers verdelen door bijvoorbeeld de voorruit bij de ene leverancier te 

bestellen, de achterruit bij een tweede en de zijruiten bij weer een andere 

glasfabrikant. Ten slotte komt het ook voor, met name bij volumewagens, dat de 

autofabrikant twee of meer leveranciers kiest voor hetzelfde glasdeel; dit wordt 

"dual" of "multiple sourcing" genoemd (het gebruik van twee of meer 

voorzieningsbronnen). In al deze gevallen verplicht de autofabrikant zich niet een 

bepaald aantal glasdelen te kopen maar schaft hij veeleer een percentage van de 

feitelijke productie van het model aan, dat wil zeggen dat hij een contract sluit 

voor bijvoorbeeld 60% van het benodigde glas. Aan de keuze van een, twee of 

meer voorzieningsbronnen liggen materiële en financiële redenen ten grondslag. 

Ten eerste achten sommige autofabrikanten het zinvol om, teneinde voor een 

ononderbroken productieve en logistieke stroom te waarborgen, een tweede 

leverancier aan te wijzen, bijvoorbeeld voor het geval zich een leveringstekort 

voordoet (zoals ten gevolge van een staking of ongeval) bij de fabriek van de 

eerste leverancier. De getroffen leverancier stelt vervolgens de autofabrikant in 

kennis van een dergelijke vertraging of tekort bij de levering van glasdelen. De 

autofabrikant verzoekt de tweede leverancier zijn productie en leveringen te 

verhogen om het tekort aan te vullen en ervoor te zorgen dat de montagelijnen van 

de autofabrikant niet worden ontwricht (er wordt geen contract gesloten tussen de 

eerste leverancier en de autofabrikant voor de leveringen van de tweede 

leverancier op verzoek van de eerste). Ten tweede werken sommige 

autofabrikanten met verschillende leveranciers (de Franse autofabrikanten 

bijvoorbeeld) om te profiteren van de onderlinge concurrentie en aldus de prijzen 

zo laag mogelijk te houden
76

. 

(63) Of een autofabrikant bij zijn verzoek om een prijsopgave en bij de uiteindelijke 

toewijzing kiest voor afzonderlijke glasdelen, ruitensets of deelsets, hangt af van 

de strategie die hij met betrekking tot de aankoop van onderdelen toepast. Over het 

algemeen worden dergelijke beslissingen per geval genomen waarbij rekening 

wordt gehouden met factoren als prijzen en technische en kwaliteitsvereisten. 

(64) Doorslaggevende overwegingen bij de keuze van een leverancier zijn bijvoorbeeld 

de laagste totale serieprijs, de gereedschapskosten, de ontwikkelingskosten, de 

kosten van het prototype, de verpakkingskosten en de kosten voor kwaliteitsbeheer 

en logistiek, waarbij alle parameters worden berekend voor de gehele levensduur 

(d.w.z. van het begin van de ontwikkeling tot het eind van de serieproductie), 

evenals de inachtneming van het inkoopbeleid van de autofabrikant en de 

technische en kwaliteitsvereisten
77

. Andere factoren die de keuze van de 

leverancier bepalen zijn de vraag of hij zich aan de richtprijs houdt en de laagste 

levensduurkosten voor de prijs, het gereedschap, en de te verwachten 

ontwikkelingskosten
78

. In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de keuze 

gebaseerd is op de algehele economische beoordeling via een vergelijking van de 

prijs per onderdeel, de gereedschapskosten en de netto actuele waarde, rekening 

houdend met de voorstellen van de leveranciers op het gebied van 

productiviteitsverbetering. Volgens Saint-Gobain zijn de belangrijkste onderdelen 
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van de offerte de prijzen, de ontwikkelingskosten, besparingen/kortingen op 

lopende contracten, productiviteitskortingen en technische specificaties
79

. 

(65) Na de selectiefase, die eindigt met de toewijzingsbrief, begint de 

ontwikkelingsfase. Deze kan tussen tien maanden en drie jaar duren
80

, afhankelijk 

van de complexiteit van het glasdeel. Gedurende deze fase worden het 

oorspronkelijk ontwerp en de specificaties dikwijls gewijzigd. Aangezien elk 

glasdeel met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap en installaties wordt 

vervaardigd, moet voor elk nieuw deel nieuw gereedschap worden vervaardigd. De 

ontwikkelingsfase omvat tevens de productie van prototypen en eerste ontwerpen.  

(66) Wanneer de ontwikkelingsfase is afgerond begint de fase van de serieproductie en 

levering. Het door de autofabrikant bestelde volume omvat gewoonlijk een 

bepaald percentage glas dat niet bedoeld is voor de eerste assemblage van de auto 

maar voor vervanging. De gemiddelde duur van een leveringsovereenkomst hangt 

af van de desbetreffende autofabrikant
81

. Soms opteert de autofabrikant voor een 

overeenkomst die de gehele levensduur van de auto bestrijkt. Deze 

overeenkomsten omvatten meestal een leveringsperiode van vijf à zeven jaar of 

langer, terwijl er ook jaarlijkse overeenkomsten kunnen worden gesloten op grond 

waarvan de autofabrikant elk jaar opnieuw kan onderhandelen en van leverancier 

kan veranderen indien betere voorwaarden worden geboden
82

. […] bijvoorbeeld 

gaat gewoonlijk een overeenkomst aan voor de gehele levensduur van het 

voertuig
83

. 

4.1.1.2. Aankoopbeleid van de autofabrikanten in de productiefase 

(67) Het is niet ongewoon dat gedurende de productie van een voertuig het door de 

geselecteerde glasproducent(en) geleverde volume wordt gewijzigd om rekening te 

houden met de feitelijke ontwikkeling van de verkoop van het betrokken 

automodel of dat door de autofabrikant een nieuwe leverancier wordt gekozen, 

hetzij als tweede leverancier hetzij in plaats van de oorspronkelijke leverancier. Bij 

gebruik van meerdere voorzieningsbronnen kan de autofabrikant het volume van 

een bepaalde ruit dat hij van de tweede leverancier inkoopt geleidelijk verhogen 

ten koste van de eerste leverancier, met name indien niet aan de kwaliteitsvereisten 

wordt voldaan of gevraagde prijsverlagingen niet worden doorgevoerd
84

. Know-

how en octrooien worden over het algemeen niet als beletsel beschouwd voor het 
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kiezen van een tweede leverancier
85

. Alle ervaren glasfabrikanten kunnen alle 

bestaande glasproducten reproduceren
86

. 

(68) De prijsopgaven bevatten gewoonlijk ook een rubriek "prijs na verkoop", die 

vervolgens in de toewijzingsbrief wordt overgenomen
87

. Over de gehele 

levenscyclus van een automodel wordt een extra percentage van 5 à 10% van de 

totale OE-order voor vervanging bestemd
88

. De prijs voor de glasdelen die niet 

voor de eerste assemblage maar voor vervanging bestemd zijn is gewoonlijk 

dezelfde als voor de eerste assemblage, behalve dat een toeslag wordt berekend 

voor afzonderlijke verpakking en de andere logistiek die daaruit voortvloeit
89

. 

Autofabrikanten hebben ordersystemen voor vervangingsglas ontwikkeld die 

gebaseerd zijn op het aantal auto's op de weg en een percentage, gebaseerd op 

glasschade in het verleden, waardoor zij regelmatig de juiste hoeveelheid kunnen 

bestellen
90

. De autofabrikant wil aan het eind van de productieperiode van een 

voertuig over een toereikende voorraad vervangingsglas beschikken voor, in het 

geval van […], ten minste 15 jaar
91

. 

4.1.2. Licenties, onderlinge leveringsovereenkomsten en andere commerciële betrekkingen 

tussen autoglasleveranciers 

(69) De leveranciers van autoglas onderhouden onderling bepaalde commerciële 

betrekkingen. In het geval van de grootste leveranciers behelzen deze betrekkingen 

zowel licentie- als leveringsovereenkomsten. Zo heeft Saint-Gobain aan 

concurrenten licenties verleend voor bepaalde technologieën, voornamelijk op drie 

gebieden: geluiddempende akoestische beglazing, extrusietechnologie waarbij het 

glas rechtstreeks op de auto wordt gelijmd, en dubbelgebogen glas voor complexe 

vormen
92

. 

(70) Pilkington en Saint-Gobain zijn partners in een joint venture in Italië (Flovetro) 

voor de productie van vlakglas dat wordt verwerkt tot autoglas; daarnaast hebben 

Pilkington en Glaverbel een joint venture voor de productie van vlakglas voor de 

autoglasindustrie in Spanje (GlaPilk)
93

. 
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(71) Afgezien van deze joint ventures vinden er ook onderlinge leveringen tussen de 

concurrenten plaats voor speciale soorten ruw glas, met name donker getint glas, 

en dikwijls op wederzijdse basis. Saint-Gobain heeft bijvoorbeeld haar donker 

getinte glassoort "Venus" aan de andere grote producten geleverd; hetzelfde geldt 

voor het donker getinte glas "Sundym" van Pilkington. Volgens de glasfabrikanten 

waren deze onderlinge leveringen dikwijls noodzakelijk om aan de door de 

autofabrikant opgelegde specificaties te voldoen
94

. Een andere reden voor deze 

"ruil"-regelingen is dat de glasproducent hierdoor een floatglasinstallatie 

uitsluitend kan gebruiken voor de productie van hetzij helder, hetzij getint glas en 

aldus kan voorkomen dat het tijdverlies dat gepaard gaat met de overschakeling 

van de productie tot verliezen leidt
95

. 

(72) Soms, wanneer de voor een bepaald glasdeel benodigde productievolumes te klein 

zijn om commercieel aantrekkelijk te zijn, besteden de glasproducenten deze 

productie uit aan andere glasleveranciers
96

. 

(73) Een ander voorbeeld van regelmatig voorkomende leveringsbetrekkingen zijn de 

onmiddellijke leveringen, waarbij autoglasdelen onmiddellijk aan concurrerende 

ondernemingen worden verkocht (locohandel). Tot dergelijke onmiddellijke 

leveringen wordt door de concurrenten overgegaan wanneer er tekorten ontstaan 

als gevolg van een probleem met de productie of een staking. Dergelijke 

regelingen worden dikwijls aangeduid met de term "dépannage"
97

. 

4.1.3. Raming van marktaandelen door de ondernemingen waarop de procedure betrekking 

heeft 

4.1.3.1. Door autoglasleveranciers gebruikte gegevensbronnen inzake productie en verkoop 

van voertuigen in de EER 

(74) Dankzij de vrijwel volmaakte transparantie van de feitelijke verkoopcijfers per 

afzonderlijke autofabrikant kunnen de autoglasleveranciers hun respectievelijke 

marktaandelen in de EER heel nauwkeurig berekenen. De autoglasleveranciers 

betrekken deze gegevens van nationale automobielfederaties
98

, internationale 

autonieuwsdiensten
99

, trendvoorspellers voor de autosector (voor uitvoerig markt- 

en productieonderzoek)
100

 en andere bronnen zoals autosalons, dagelijkse 

persberichten, autotijdschriften en fotodatabanken (bijvoorbeeld Autovision). 

Gedetailleerde informatie wordt op abonnementsbasis van gespecialiseerde 
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7 april 2006, blz. 40270. 
96

 Antwoord van AGC op vraag 2 van het verzoek om inlichtingen ex artikel 18 van 26 januari 2006, blz. 

13686. 
97

 Zie […]. 
98

 FFOE (Oostenrijk); FEBIAC (België); AIA CR (Tsjechië); AUTOTUOJAT ry (Finland); CCFA 

(Frankrijk); VDA, KBA (Duitsland); ANFIA en UNRAE (Italië); ZM SOIS (Polen); ACAP (Portugal); 

AIA SR (Slowakije); ANFAC (Spanje); BIL (Zweden); RAI (Nederland); SMMT (Verenigd 

Koninkrijk); ACEA België (op EU-niveau). 
99

 Auto Industry World – Vehicle News; AutoAsia; Automotive News; Just-Auto; Samar (Polen); 

WardsAuto. 
100

 Business Monitor International; Ernst&Young; Global insight; J.D. Power – LMC reports; CMS R.L 

Polk Marketing systems; Autofacts (thans PriceWaterhouseCoopers); Marketing systems (gevestigd in 

Duitsland); ITB. 



24 

informatiediensten gekocht. De databanken van de branche (zoals J.D. Power), die 

voornamelijk door autoglasfabrikanten worden gebruikt, bevatten gegevens inzake 

productievolumes per model, carrosserie en assemblagefabriek, en bevatten zowel 

productiegegevens uit het verleden als prognoses. Deze gegevens worden 

regelmatig getoetst aan andere prognoses die de glasleveranciers van andere 

databanken (zoals CMS) betrekken
101

. 

(75) Verder ontvangen de leveranciers gegevens van de autofabrikanten, en wel: 

statistische gegevens over de vraag naar glasdelen van de autofabrikanten met een 

prognose voor de volgende drie maanden
102

; statistieken inzake de productie van 

elke autofabrikant per model, op maandelijkse basis met betrekking tot de 

voorgaande maand
103

; vraagprognoses voor de middellange termijn (circa 

12 maanden) met constructienummers van auto's of specifieke vraagprognoses; 

prognoses op lange termijn inclusief de geraamde productie voor een periode van 

twee of drie jaar
104

; en informatie over de toekomstige vraag via verzoeken om een 

prijsopgave
105

 en een informele dialoog met de autofabrikanten in het kader van de 

lopende commerciële en technische contacten met de autofabrikanten waarbij de 

bestaande en toekomstige leveringsovereenkomsten worden besproken. Deze 

bronnen worden in de regel door de marktspelers gebruikt voor het ramen van 

marktaandelen voor modellen waarvoor de glasdelen niet door de betrokken 

leveranciers worden geleverd. Bovendien is de concurrentiesituatie zeer 

transparant doordat er weinig spelers op de markt aanwezig zijn
106

. 

4.1.3.2. Methoden die door de autoglasleveranciers worden gebruikt om informatie over 

marktaandelen in te winnen 

(76) Verscheidene documenten die door de Commissie in de lokalen van AGC, Saint-

Gobain en Pilkington zijn gekopieerd hebben betrekking op gegevens op het 

gebied van marktaandelen die werden verzameld door het marketing department 

van de ondernemingen en de key account managers die verantwoordelijk waren 

voor bepaalde afnemers/autofabrikanten. De desbetreffende informatie wordt door 

de autofabrikanten verstrekt in het kader van commerciële contacten of bij de 

concrete levering van glas aan de assemblagefabriek van de autofabrikant, of is 

afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen zoals JD Power (zie punt 4.1.3.1). 

Om hun respectieve marktaandelen te berekenen baseren de leveranciers zich 

hetzij op de waarde van de verkopen (in euro's), ofwel op het volume van de 

verkopen ("ruitensets", delen van ruitensets, vierkante meter glas of glasdelen). De 

                                                 
101

 Wat JD Power of LMC en CMS betreft, zie antwoorden ex artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni 

2006, blz. 45551 (dossier 90), van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 40266 (dossier 80) en van AGC van 

19 mei 2006, blz. 26087 (dossier 69) op vraag 2 van de brief ex artikel 18 van 8 mei 2006 aan Saint-

Gobain, van 7 april 2006 aan Pilkington en van 7 april 2006 aan AGC. Zie ook dossier 68 voor een 

voorbeeld van een LMC-rapport […]. 
102

 Zie antwoord ex artikel 18 van AGC Automotive van 19 mei 2006, blz. 2, blz. 26087, zie antwoord ex 

artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 2, blz. 40266 (zie dossiers 143 tot en met 151 voor niet-

vertrouwelijke versie), zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni 2006, blz. 3, blz. 45551 

(zi dossier 163 voor niet-vertrouwelijke versie). 
103

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni 2006, blz. 3, blz. 45551. 
104

 Zie antwoord ex artikel 18 van AGC van 19 mei 2006, blz. 2, blz. 26087. 
105

 Een verzoek om een prijsopgave bevat bijvoorbeeld informatie voor de leveranciers over het verwachte 

jaarlijkse productievolume, waaruit de leveranciers kunnen opmaken hoeveel glasdelen er nodig zullen 

zijn, enz. 
106

 Zie document GK5, blz. 2544, zie blz. 36572 e.v. 
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leveranciers hebben in hun antwoorden ex artikel 18 aangegeven hoe zij hun 

marktaandelen voor de betrokken periode hebben berekend. 

(77) Saint-Gobain gebruikte tot 2004 […]
107108

. 

(78) AGC berekent de marktaandelen door verwijzing naar de waarde van de verkopen 

en het volume, waarbij zij delen van ruitensets als maatstaf gebruikt. Bij de 

"waardemethode" wordt een ruitenset over het algemeen geacht één voorruit, één 

achterruit en zes zijruiten te bevatten. Het aantal zijruiten loopt per model uiteen, 

d.w.z. naargelang het een driedeurs- of een vijfdeursmodel betreft, en dit aantal 

evolueert, net als de modellen, in de loop van de tijd. Om gegevens te verzamelen 

gebruikt AGC allereerst de rapporten van JD Power of CSM (vanaf 2003) over 

autoproductievolumes om het aantal geproduceerde auto's per model te bepalen. 

AGC telt één ruitenset per model. Het aantal glasdelen dat in het betrokken model 

wordt gebruikt en de naam van de leverancier worden voor lopende 

leveringscontracten achterhaald door bezoeken te brengen aan autosalons; de naam 

van de leverancier staat altijd op het glasdeel vermeld. AGC gebruikt vervolgens 

de eigen gemiddelde marktprijs per set glasdelen (ruitenset, d.w.z. voorruit, 

zijruiten en achterruit) per autofabrikant om de omzet te berekenen. Wat de 

ramingen op basis van het volume (per glasdeel) betreft is het aantal glasdelen 

voor auto's in de productiefase bekend. Het totale volume kan derhalve worden 

berekend door het totale aantal geproduceerde auto's (via LMC/CSM) te 

vermenigvuldigen met het aantal glasdelen per model. Voor toekomstige auto's 

gaat AGC er gewoonlijk van uit dat zij hetzelfde aantal ruiten hebben als het oude 

model en dat contracten met dezelfde leverancier worden gesloten
109

. 

(79) Pilkington meet de marktaandelen op basis van inkomsten of waarde. Dit houdt in 

dat de onderneming de totale marktwaarde (in euro) raamt door de eigen prijzen 

per aan de autofabrikanten geleverd glasdeel als referentiepunt te gebruiken
110

. Uit 

documenten in het dossier van de Commissie blijkt echter dat Pilkington, afgezien 

van de berekening van de marktaandelen op basis van de waarde en in 

tegenstelling tot wat de onderneming in haar antwoord ex artikel 18 beweert, de 

marktaandelen eveneens berekent op basis van volume (per ruitenset en per 

glasdeel)
111

. Verder zij opgemerkt dat Pilkington rapporten van JD Power 

gebruikte om de relevante gegevens te verzamelen, ondanks haar bewering van het 

tegendeel in haar antwoord ex artikel 18
112

. 

                                                 
107

 Zie document AK18, dat een overzicht voor 1999-2004 bevat van de "production automobile - Total 

Europe", blz. 2389. 
108

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni 2006, blz. 3, blz. 45551. 
109

 Zie antwoord ex artikel 18 van AGC van 17 februari 2006, antwoord op vraag 14, blz. 11, blz. 13695, 

document KE51, blz. 957-981, zie toelichting op dit document in antwoord ex artikel 18 van AGC van 

19 mei 2006, antwoord op vraag 42, blz. 13 en 14, blz. 21121. Zie document PJ5, blz. 1591, CC17, blz. 

1528. Zie voor deze documenten de toelichting in het antwoord ex artikel 18 van 19 mei 2006, 

antwoord op vraag 76, blz. 31 en op vraag 69, blz; 28, blz. 26135. 
110

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 24 februari 2006, antwoord op vraag 14, blz. 15573. 
111

 Zie document SM3 voor 2001 (per ruitenset), blz. 6682-6686, zie document JC25 voor 2003-2004 (per 

1 000 delen), blz. 7295-7353, zie document NW2 voor 1999-2005 (volume en omzet), blz. 7718-7835. 
112

 Zie antwoord van Pilkington van 30 mei 2006 op het verzoek om inlichtingen ex artikel 18 van de 

Commissie van 7 april 2006, antwoord op vraag 2, blz. 1, blz. 40266. Pilkington betoogt dat zij voor de 

jaren 1995 tot 2005 geen gebruik maakte van JD Power, maar zie document SM4 van juli 2001 waarin 

JD Power wordt genoemd (begroting, prognoses, accountplanning), blz. 6687-6689 en NW2 van 7/2002 

JD Power LMC dat informatie bevat voor 1999 tot en met 2005 inzake "Global VM market shares 
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(80) Soliver heeft geen gedetailleerde informatie verstrekt over de wijze waarop zij 

marktaandelen raamt. De onderneming stelt alleen deze informatie over het 

algemeen via contacten met autofabrikanten wordt verkregen
113

. 

(81) Kortom, wat het volume betreft kan worden geconcludeerd dat de gegevens inzake 

marktaandelen voor in productie zijnde auto's als volgt worden verzameld: het 

aantal glasdelen wordt berekend door het aantal geproduceerde auto's te 

vermenigvuldigen met het aantal glasdelen per jaar (deze informatie wordt van 

afnemers en uit openbaar toegankelijke bronnen verkregen) en voor toekomstige 

automodellen wordt in het verzoek om een prijsopgave de jaarlijkse productie/het 

aantal glasdelen per auto voor modellen die nog niet in productie zijn, geraamd. 

Gegevens inzake glasdelen kunnen worden omgerekend in vierkante meters; ook 

het omgekeerde is mogelijk, doch is minder nauwkeurig. Theoretisch kunnen 

vierkante meters worden omgerekend in glasdelen en waarde door uit te gaan van 

de gemiddelde oppervlakte van een glasdeel en door een gemiddelde waarde per 

vierkante meter toe te kennen
114

. Bij verwijzing naar de waarde worden de eigen 

prijzen als referentie gebruikt om de totale marktwaarde te ramen. 

(82) De drie concurrenten hebben in hun antwoord ex artikel 18 toegelicht hoe zij 

gewoonlijk te werk gaan bij de berekening van de marktaandelen van 

concurrerende leveranciers met betrekking tot bestaande en toekomstige modellen.  

(83) Gedurende de inbreukperiode […] Saint-Gobain […]
115

. 

(84) AGC berekent de omzet van de overige leveranciers op basis van de gemiddelde 

prijs per ruitenset. De gemiddelde verkoopprijs van AGC wordt geëxtrapoleerd en 

als basis gebruikt voor de berekening van de omzet van andere concurrenten
116

. Uit 

een document dat afkomstig is van de bedrijfsruimten van Glaverbel, de 

moederonderneming van AGC, met als datum 8 juli 1996 blijkt hoe AGC destijds 

de marktaandelen van concurrenten berekende door uit te gaan van het aantal 

glasdelen dat voor de productie van een bepaald model werd vervaardigd
117

. 

(85) Met de waarde van haar eigen leveringen als uitgangspunt verzamelt Pilkington 

informatie over de verkopen van andere leveranciers door middel van haar […], 

die weten aan welke concurrent de contracten zijn gegund die Pilkington niet heeft 

gekregen
118

. Deze informatie is volgens Pilkington gebaseerd op gesprekken die de 

[…] hebben met de inkoop- of engineeringafdelingen van de autofabrikanten
119

. 

                                                                                                                                                         

Competitive shares-carsets-pieces-sqm-Turnover Closed bids 2001/2005 customer strategy per brand 

etc," blz. 7718-7735. 
113

 Zie antwoord ex artikel 18 van Soliver van 23 juni 2006, antwoord op vraag 2, blz. 1, blz. 34547. 
114

 Zie antwoord ex artikel 18 van AGC van 17 februari 2006, blz. 11, blz. 13695 en het antwoord ex 

artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni 2006, blz. 12, blz. 45560. 
115

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni 2006, blz. 3 (antwoord op vraag 2), blz. 45551 

en blz. 12 (antwoord op vraag 24), blz. 45560. Zie document van 24/4/2003, van cd-rom, dossier 21, 

voor een voorbeeld van de wijze waarop Saint-Gobain informatie over haar concurrenten krijgt van een 

afnemer, blz. 5895, zie ten slotte blz. 40131. 
116

 Zie document PJ5, blz. 1591, toelichting gegeven in het antwoord ex artikel 18 van 19 mei 2006, 

antwoord op vraag 76, blz. 31, blz. 20571 en blz. 26138.  
117

 Zie document SD24, blz. 4276-4300 (dossier 16). 
118

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 34, antwoord op vraag 49, blz. 40299. 
119

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 34, antwoord op vraag 49, blz. 40299. 
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Daarnaast gebruikt Pilkington openbare gegevensbronnen of bronnen van 

derden
120

. 

(86) Dankzij de informatie van autofabrikanten en gegevens uit openbare bronnen of 

van derden beschikt de Commissie over bewijzen dat de drie concurrenten 

onderling informatie uitwisselden over hun marktaandelen en hun ramingen met 

elkaar vergeleken in het kader van hun doorlopende coördinatie met het oog op de 

toewijzing van leveringscontracten, zoals in de punten 4.3 en 4.4 wordt 

aangetoond
121

. 

4.2. Organisatie van het kartel 

4.2.1. Trilaterale en bilaterale overeenkomsten en andere contacten 

(87) Pilkington, Saint-Gobain en AGC namen deel aan trilaterale bijeenkomsten die 

"club"-bijeenkomsten werden genoemd
122

. In sommige documenten in het dossier 

van de Commissie worden deze drie concurrenten aangeduid als "de grote drie"
123

, 

een term die ook in de volgende punten van de onderhavige beschikking zal 

worden gebruikt. Gewoonlijk namen de […] aan deze bijeenkomsten deel, dikwijls 

vergezeld door de […] door de deelnemers tijdens hun bijeenkomsten gebruikt. 

Deze bijeenkomsten werden […] telefonisch vastgelegd, meestal op initiatief van 

Saint-Gobain. Deze zogenaamde "club"-bijeenkomsten hadden geen voorzitter of 

secretaris en werden bij toerbeurt door de drie concurrenten, Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC georganiseerd
124

. 

(88) De concurrenten kwamen ook bilateraal bijeen om van gedachten te wisselen over 

lopende activiteiten evenals over nieuw te produceren auto's. Tijdens deze 

bilaterale bijeenkomsten en contacten tussen Saint-Gobain/Pilkington, AGC/Saint-

Gobain en AGC/Pilkington kwamen dezelfde onderwerpen ter sprake als tijdens de 

trilaterale bijeenkomsten, met name de evaluatie van en het toezicht op 

marktaandelen, de toewijzing van glasleveringen aan autofabrikanten, de 

uitwisseling van prijsinformatie evenals van andere commercieel gevoelige 

informatie en de coördinatie van het prijsbeleid en de productiestrategieën van de 

verschillende ondernemingen. Bovendien vonden er talrijke telefonische contacten 

plaats tussen de drie concurrenten. 

(89) Hoewel Soliver vóór november 2001 niet aan de regelingen deelnam, […]
125

. De 

grote drie konden profiteren van het feit dat Soliver de grondstof, vlakglas, niet 

zelf produceerde, waardoor de onderneming afhankelijk was van de grootste drie 

leveranciers. Saint-Gobain had, als de belangrijkste leverancier van Soliver, een 

bevoorrecht communicatiekanaal en slaagde er uiteindelijk in Soliver te overtuigen 

                                                 
120

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 34, antwoord op vraag 49, blz. 40299. 
121

 Zie voorbeelden van de vergelijking van marktaandelen in punt 4.3.2, overweging (114) en punt 4.4, 

overwegingen (321), (324)-(326) en (373). 
122

 Zie […]. Zie document LTe11, blz. 5461-5462. De verwijzing naar de "club" is te vinden in document 

LTe11 in dossier 14. In tegenstelling tot de verklaring van Saint-Gobain in haar antwoord ex artikel 18 

van 16 juni 2006, antwoord op vraag 81, blz. 38, heeft deze verwijzing geen betrekking op 

autofabrikanten maar veeleer, […], op autoglasleveranciers. 
123

 Zie bijvoorbeeld document CC4, blz. 1490-1492, waaruit in overweging (114) uitvoerig wordt 

geciteerd. 
124

 […]. 
125

 Zie documenten […] betreffende […]. 
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zich bij het gemeenschappelijk plan van de grote drie aan te sluiten
126

. […] 

blijkens documenten in het dossier kwamen de heer […] en de heer […] van Saint-

Gobain regelmatig bijeen met en/of hadden contact met de heren […] van 

Soliver
127

. Soliver leverde voornamelijk producten aan Fiat en VW. De heer […] 

en de heer […] van Saint-Gobain waren verantwoordelijk voor deze […] afnemers 

en het voornaamste doel van de contacten was om de levering van glasdelen aan 

Fiat en VW te verdelen. Soliver begon vanaf 19 november 2001 rechtstreeks deel 

te nemen aan de onwettige activiteiten (contacten met AGC). Soliver had bilaterale 

ontmoetingen met Saint-Gobain en AGC tot 11 maart 2003
128

. 

4.2.2. Plaats van de bijeenkomsten 

(90) De grote drie kwamen voor hun trilaterale bijeenkomsten in hotels in diverse 

steden bijeen (bijvoorbeeld het Brussels Airport Arabella Sheraton hotel, in 

Niederhausen, bij Frankfurt, in Parijs in het Regency Hotel, het Charles de Gaulle 

Airport Hyatt of Sheraton Hotel) en eenmaal in het Arabella Hotel in Düsseldorf, 

Duitsland. De concurrenten vergaderden verder in de kantoren van de GEPVP, 

waar zij soms vergaderingen organiseerden in de marge van de officiële GEPVP-

bijeenkomsten, gedurende de lunch. Verder ontmoetten zij elkaar in het 

Fiumicino Airport Hotel in Rome en in de kantoren van de brancheorganisatie 

voor de glasindustrie in Rome, Assovetro. Ten slotte kwamen de concurrenten 

bijeen in Parijs in de kantoren van de FIV (Fédération de l'Industrie du Verre) en 

in het appartement van de heer […] van Pilkington, in het zestiende 

arrondissement in Parijs evenals in zijn landhuis in het noorden van Frankrijk
129

. 

(91) De GEPVP, een onafhankelijke Europese brancheorganisatie voor de 

vlakglasindustrie, werd in 1978 opgericht
130

. De GEPVP omvat 14 ondernemingen 

in 11 lidstaten, die alle deel uitmaken van de leidende glasproducenten, inclusief 

Saint-Gobain, Pilkington en AGC. De GEPVP was niet betrokken bij de afspraken 

of de organisatie van bijeenkomsten die in de onderhavige beschikking worden 

genoemd en die plaatsvonden in de marge van de officiële bijeenkomsten van de 

organisatie. De leden van de GEPVP waren van Glaverbel meestal, […], van 

Pilkington, de heren […] en […] , en van Saint-Gobain de heer […]
131

. 

4.2.3. Frequentie van de bijeenkomsten 

(92) […]. In maart 1998 was er een bijeenkomst waarop de contacten tussen de twee 

concurrenten verdergingen dan de bespreking van louter technische onderwerpen; 

hierop bespraken zij de definitieve prijzen voor een autoglasdeel. Van […] het 

voorjaar van 1998 tot de tweede helft van 2002 werden er om de paar weken en 

soms vaker trilaterale "club"-bijeenkomsten gehouden, naast bilaterale 

bijeenkomsten en andere contacten, tussen AGC, Saint-Gobain en Pilkington. 

                                                 
126

 Zie tabel 1 in punt 4.2.5, bijvoorbeeld november-december 2001: document DV15, (overleg AGC), blz. 

622-627; mei 2002: document PDR11 (gesprekken Saint-Gobain), blz. 460. 
127

 […]. 
128

 […]. 
129

 Zie overweging (174) voor de bijeenkomst in het appartement van de heer […] in Parijs. 
130

 Zie antwoord van […] van 27 februari 2006, blz. 1, blz. 14732. 
131

 Zie document FMR-F-20, blz. 3714 en blz. 37544. 
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Vanaf januari tot maart 2003 vonden er bilaterale bijeenkomsten en/of contacten 

plaats tussen Saint-Gobain en AGC en AGC en Soliver
132

. 

4.2.4. Deelnemers 

(93) De commerciële afdelingen van de autoglasleveranciers zijn verantwoordelijk voor 

de verwerking van de verzoeken om prijsopgave en de daaropvolgende 

onderhandelingen met de autofabrikanten. De desbetreffende personen bij Saint-

Gobain, Pilkington en AGC zijn, op […] niveaus: […].
133

 […]. 

Saint-Gobain 

(94) De interne organisatiestructuur van Saint-Gobain […]
134135136

.  

Pilkington 

(95) Zoals in overweging (93) is toegelicht bestaat de interne organisatiestructuur van 

Pilkington vanaf 1996 uit […]
137

. Van 1999 tot 2002 en ook vanaf 2003 

veranderde de besluitvormingsprocedure, hoewel […]
138

. 

AGC 

(96) […]
139140141

. 

(97) De volgende medewerkers namen namens AGC, Saint-Gobain, Pilkington en 

Soliver aan de bijeenkomsten en/of contacten deel 
142

: 

– AGC: De heren […]
143

. 

– Saint-Gobain: de heren […]
144145146147

. 
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 Zie overzicht van bijeenkomsten en contacten in punt 4.2.5. […]. 
133

 Dit voorbeeld van een interne commerciële structuur is afkomstig van Glaverbel. Saint-Gobain en 

Pilkington hebben dezelfde structuur (afgezien van enkele variaties). Glaverbel, zie blz. 634, 635 en 

639, Pilkington, zie document MDL10, blz. 3019, Saint-Gobain, zie antwoord ex artikel 18 van 

24 februari 2006, blz. 23, blz. 14205. 
134

 Zie het antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 24 februari 2006, blz. 14207 en blz. 

18673. De heer […]. 
135

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 24 februari 2006, blz. 14225 en blz. 

18890. 
136

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 24 februari 2006, blz. 14225 en blz. 

18890. 
137

 Zie […]. 
138

 Zie documenten AR2, blz. 3450 en blz. 43293, zie document JC26, blz. 7354 e.v. en blz. 44202 die een 

lijst bevat […] van Pilkington, zie document BvB1, blz. 3494 ([…]) en blz. 3476 (organisation chart). 
139

 Zie document EF1, blz. 639, zie ook blz. 35552. 
140

 Zie antwoord ex artikel 18 van AGC van 23 februari 2006 op vraag 24 en 25, blz. 13633 en blz. 13685. 
141

 Zie antwoord ex artikel 18 van AGC van 17 februari 2006, blz. 13568-69 en blz. 13702. 
142

 Deze lijsten bevatten ook medewerkers aan wie de medewerkers van AGC, Saint-Gobain en Pilkington 

rapporteerden. Voor een volledige beschrijving van de deelnemers aan de afzonderlijke 

bijeenkomsten/contacten, zie punt 4.4. 
143

 Zie document EF1, blz. 3019. 
144

 Zie document JT22, blz. 2217 en blz. 36561. Zie ook blz. 3649. 
145

 Zie document EF/JJJ13, blz. 3682 en blz. 37196. Zie ook blz. 3656. 
146

 Zie document JT22, blz. 2217 en dossier 128, blz. 36561. Zie ook blz. 3650. 
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– Pilkington: De heren […]. 

– Soliver: De heren […]
148

. 

4.2.5. Overzicht van de bijeenkomsten en contacten van1998 tot 2003 

(98) In de tabellen 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de bijeenkomsten en 

contacten van de concurrenten waarvoor de Commissie over bewijsmateriaal 

beschikt inzake de data, de plaats en de deelnemers. Tabel 2 bevat een lijst van 

trilaterale (Saint-Gobain, Pilkington en AGC) en bilaterale bijeenkomsten (Saint-

Gobain/Pilkington, Saint-Gobain/AGC, Pilkington/AGC of Soliver/AGC). Tabel 3 

bevat een overzicht van andere contacten tussen de concurrenten die meestal 

bilateraal van aard waren (voornamelijk telefoongesprekken, faxberichten en e-

mailcorrespondentie). De deelnemers gebruikten afkortingen of codes wanneer zij 

tijdens bijeenkomsten en contacten naar elkaar verwezen
149

. 

Tabel 2: Bijeenkomsten 

Datum, plaats 
Saint-Gobain Pilkington AGC Soliver 

10.3.1998 

Charles de Gaulle, Hyatt 

Regency Hotel, Parijs150 

X X   

Voorjaar van 1998151 
[…] X X X  

29.9.1998152 

Lokalen van Splintex, 

Fleurus, België 

X X X  

9.10.1998 

Charles de Gaulle, Hyatt 

Regency Hotel, Parijs153 

X X   

Begin 1999154 
Brussels Holiday Inn of 

Novotel Airport Hotel 

X X X  

20.9.1999155 
X X X  

12.4.2000 
Charles de Gaulle Airport 

Hotel, Parijs156 

X X X  

Medio 2000157 
X X X  

Medio 2000158 
X X X  

                                                                                                                                                         
147

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 24 februari 2006, blz. 14225-14426 en 

blz. 18890-18891. 
148

 Zie blz. 19 van het antwoord van Soliver op de mededeling van punten van bezwaar. 
149

 Afkortingen die door de leveranciers werden gebruikt om elkaar gedurende de trilaterale of bilaterale 

bijeenkomsten aan te duiden waren: voor Saint-Gobain: SGS, SG, StGob, SGV; voor Pilkington: P, PB, 

Pilk, PKT; voor AGC: S, SP, Splx of SPX, AGC; voor Soliver: SO, S of Sol. Verder gebruikten zij 

codes in de vorm van letters: X stond voor Saint-Gobain, Y voor Pilkington en Z voor AGC. Zie blz. 37 

[…]. 
150

 Zie document EFL3, dossiernota van 10.3.1998, blz. 3612-3614 en 24257 e.v. 
151

  Zie […]. 
152

 Zie document 11/1, […]. 
153

 Zie document EFL3, dossiernota van 9.10.1998, blz. 3540-3542 en blz. 24268. 
154

 Zie […]. 
155

 Zie blz. 11522 […]. 
156

 Zie documenten SM23 en SM24, blz. 1289-1311. Deze notities werden ofwel op 14/2/2000 ofwel op 

12.4.2000 gemaakt. […]. 
157

 […]. 
158

 […]. 
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Vóór 23.6.2000 
Plaats onbekend159  X X  

5.7.2000 

Plaats onbekend160 X X X  

28.7.2000 

Parijs161 X X X  

31.7.2000162 

Charles de Gaulle Airport 
Sheraton Hotel 

X X X  

Juli-sept. 2000163 

 X  X  

19.9.2000 

Charles de Gaulle Airport 
Sheraton Hotel164 

X X X  

27.10.2000 

Brussels Sheraton Airport 

Hotel165 

X X X  

Najaar 2000166 
X X X  

Eind oktober/begin 

november 2000 

Plaats onbekend167 

X X X  

1.11.2000168 

Charles de Gaulle Airport 

Sheraton Hotel, Parijs 

X X X  

9.11.2000169 
Charles de Gaulle Airport 

Sheraton Hotel, Parijs 

X X X  

13-14.12.2000 
Airport Sheraton Hotel, 

Brussel170 

X X X  

26.1.2001 
GEPVP, Brussel171 X X X  

26.4.2001 
Sheraton Airport Hotel, 

Brussel172 

X X X  

20.6.2001 
Charles de Gaulle Airport 

Sheraton Hotel, Parijs173 

X X X  

19.7.2001174 
X X X  

7.8.2001175 

Rome Fiumicino Airport  X X X  

29.10.2001176 
FIV, Parijs X X X  

                                                 
159

 […]. 
160

 […]. De plaats van de bijeenkomst was waarschijnlijk ofwel FIV of CDG Airport Sheraton hotel omdat 

Franse autofabrikanten werden besproken, zie […]. 
161

 […]. 
162

 […]. 
163

 […]. 
164

 […]. 
165

 […]. 
166

 […]. 
167

 […]. 
168

 […]. 
169

  […]. 
170

 […]. 
171

 Zie antwoord ex artikel 18 […] voor de deelnemerslijst, zie dossiers 49 en 50, blz. 14851. […]. 
172

 Zie blz. 36, zie document KD15 (reiskosten voor de heer […]), blz. 4415-4417, zie antwoord ex artikel 

18 van […] op vraag 61, blz. 45580. 
173

 […]. 
174

 […]. 
175

 Zie blz. 36 van het dossier. Zie document KS16, blz. 4418-4420 en het antwoord van […] op vraag 62 

over document KS16 van 16 juni 2006, blz. 45580. 
176

 […]. 
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November 2001177 
Parijs X X X  

15.11.2001 

Arabella Airport Sheraton 

Hotel, Düsseldorf178 

X X   

29.11.2001 
Assovetro, Rome en Rome 

Fiumicino Airport Hilton 

Hotel179 

X X X  

4.12.2001180 
  X X 

6.12.2001181 
X X X  

Eind 2001182 

Charles de Gaulle, 
Sheraton Airport of in 

Rome, Assovetro 

X X X  

5.2.2002 

Rome183 X X X  

30.4.2002 
Charles de Gaulle Airport 

Sheraton Hotel, Parijs184 

X X X  

Rond april/mei 2002185 
X  X  

3.9.2002 
Assovetro, Rome186 X X X  

Tabel 3: Andere contacten 

Datum Saint-Gobain Pilkington AGC Soliver 

18.5.1998187 X X X  

28.5.1998188 X  X  

5.6.1998189 X  X  

17.6.1998190 X  X  

23.6.1998191 X  X  

16.9.1998192 X  X  

18.12.1998193 X  X  

15.1.1999194 (notities die 
verwijzen naar contacten 

X X X  

                                                 
177

 […]. 
178

 Zie handgeschreven notulen van 15.11.2001, blz. 36 en blz. 24-27. 
179

 […]. 
180

 Zie document DV15, blz. 2 en 5, blz. 623, blz. 626. 
181

 Zie antwoord ex artikel 18 […], blz. 14864, zie ook document EF7, blz. 663-665 […]. 
182

 […]. 
183

 […]. 
184

 […]. 
185

 […]. 
186

 […]. 
187

 […]. 
188

 […]. 
189

 […]. 
190

 […]. 
191

 […]. 
192

 […]. 
193

 […]. 
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tussen september-
december 1998) 

12.2.1999195 X  X  

9.3.1999196  X X  

22.4.1999197 X  X  

16.6.1999198 X  X  

15.7.1999199 X X   

20.9.1999200 X  X  

30.9.1999201 X  X  

26.10.1999202 X  X  

2.11.1999203 X  X  

11.11.1999204 X  X  

13.1.2000205 X  X  

Vóór 23.6.2000206  X X  

23.6.2000207  X X  

Medio-2000208  X X  

23.6.2000 en 17.7.2000209 

 

 X X  

21.7.2000210 X  X  

Eind augustus/begin 

september 2000211 

X  X  

Eind september 2000212 X  X  

                                                                                                                                                         
194

 Zie dossier 5, document SM44, blz. 1422-1423. 
195

 […]. 
196

 […]. 
197

 […]. 
198

 […]. 
199

 Zie document van informant, blz. 8 van de Engelse vertaling (bijlage bij brief van 7 oktober 2003), blz. 

41-42. 
200

 […]. 
201

 […]. 
202

 […]. 
203

 […]. 
204

 […]. 
205

 Zie document EF13, blz. 694, […]. 
206

 […]. 
207

 […]. 
208

 […]. 
209

 […]. 
210

 […]. 
211

 […]. 
212

 […]. 
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11-25.10.2000213 X  X  

Tussen 31 oktober en 

8 november 2000214 

X  X  

5.11.2000215  X X  

Najaar 2000216 X  X  

November 2000217  X X  

Eind 2000218 X X X  

Vóór en op 18.1.2001219 X X X  

Vóór of op 14.2.2001220 X X X  

Mei 2001221  X X  

Vóór september 2001222 X  X  

10.9.2001223  X X  

6.11.2001224  X X  

19.11.2001-12.12.2001225   X X 

Medio februari 2002226 X  X  

7.3.2002227 X  X  

30.4.2002228 X  X  

29.5.2002229 X   X 

3-18.9.2002230 X  X  

Najaar 2002231 X  X  

Eind september 2002232 X  X  

                                                 
213

 […]. 
214

 […]. 
215

 […].  
216

 […]. 
217

 […]. 
218

 […]. 
219

 […]. 
220

 […]. 
221

 […]. 
222

 […]. 
223

 […]. 
224

 […]. 
225

 Zie antwoord van […] op vragenlijst van de Commissie van 5 mei 2006, blz. 34545, zie document 

DV15, blz. 622. 
226

 […]. 
227

 […] 
228

 […]. 
229

 Zie document PDR11, blz. 48910. 
230

 […]. 
231

 […]. 
232

 […]. 
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December 2002 tot 
21.1.2003233 

X  X X 

Begin 2003234 X  X  

Rond maart 2003235    X X 

11.3.2003236   X X 

Rond tweede helft van 
maart 2003237 

X  X  

4.3. Doel en werking van het kartel 

(99) Het algemene plan van het kartel was om de leveringen van autoglas te verdelen en 

tegelijkertijd de marktaandelen stabiel te houden. Het doel van de bijeenkomsten 

en andere contacten die in punt 4.2.5 worden opgesomd was derhalve om nieuwe 

leveringscontracten te verdelen en bestaande contracten te herverdelen onder de 

vier deelnemende autoglasfabrikanten die […] van de Europese verkopen van 

autoglas voor hun rekening namen. De documenten in het dossier van de 

Commissie, die in dit punt en meer bepaald in punt 4.4 zullen worden behandeld, 

tonen aan dat de glasproducenten, om deze contracten te verdelen, prijsinformatie 

en andere gevoelige informatie uitwisselden en zowel hun prijsbeleid als hun 

productiestrategieën coördineerden, waardoor zij onderling afgestemde besluiten 

konden nemen over de beantwoording van de door de autofabrikanten opgestelde 

verzoeken om prijsopgave en om voor elk contract of elke order voor ruitensets of 

glasdelen grote invloed uit te oefenen op de keuze van de leverancier of, in geval 

van meerdere voorzieningsbronnen, de leveranciers. Het was de bedoeling van de 

leveranciers om hun respectievelijke marktpositie in grote lijnen stabiel te houden 

door middel van de toewijzing van de aan de autofabrikanten te leveren 

autoglasdelen. De leveranciers hielden daarom nauw toezicht op hun 

marktaandelen, zowel individueel als gezamenlijk, met betrekking tot de huidige 

leveringen alsook de toekomstige leveringen voor verschillende modellen, en dit 

niet alleen per autofabrikant maar ook in algemene zin (alle autofabrikanten 

tezamen); zo nodig namen zij corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

algehele voorzieningssituatie op EER-niveau strookte met de beoogde verdeling. 

4.3.1. Verdeling van afnemers  

(100) De Commissie beschikt over bewijsmateriaal waaruit blijkt dat vanaf […] maart 

1998 tot maart 2003, AGC (vanaf mei 1998), Saint-Gobain en Pilkington 

(laatstgenoemde tot september 2002) afnemers onder elkaar verdeelden door de 

toewijzing van de vraag van autofabrikanten naar glasdelen voor nieuwe modellen 

evenals voor bestaande auto's in productie alsook voor OE-vervangingsglas
238

. De 

deelname van Soliver kan worden bewezen van november 2001 tot maart 2003. 

                                                 
233

 […]. 
234

 […]. 
235

 […]. 
236

 […]. 
237

 […]. 
238

 Zie punt 4.4 voor voorbeelden van bijeenkomsten/contacten met betrekking tot de toewijzing van (i) 

OE-glasdelen zie overweging (486) van de juridische beoordeling en van (ii) OE-vervangingsglasdelen, 

zie overwegingen (139) Renault 5/6/1998, (140) Renault 17/6/1998, (167) Renault 9/3/1999, en (237) 

Peugeot 28/7/1999. 
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Gedurende de betrokken periode speelden Saint-Gobain, Pilkington en AGC 

gezamenlijk een leidende rol op de markt, hetgeen tot uiting komt in de benaming 

"de club" die voorkomt in verscheidene documenten waarover de Commissie 

beschikt. Wat Soliver betreft, deze onderneming had gedurende de betrokken 

periode bilaterale contacten met zowel Saint-Gobain als AGC over de toewijzing 

van glasdelen (zie punt 4.2.5). 

(101) Het kwam erop neer dat de concurrenten op deze bijeenkomsten en contacten 

gegevens uitwisselden over een of meer autofabrikanten of specifieke glasdelen en 

dikwijls meer dan een afnemer of autofabrikant werd besproken met betrekking tot 

zowel bestaande als toekomstige modellen. De Commissie kan aantonen dat de 

concurrenten op ten minste 15 trilaterale bijeenkomsten besprekingen over 

verschillende afnemers hadden, met name van 2000 tot 2002
239

. 

(102) Zoals in punt 4.4 uitvoerig zal worden toegelicht, coördineerden de leveranciers 

regelmatig hun antwoord op verzoeken om prijsopgave van autofabrikanten voor 

aanstaande contracten en bespraken zij wie deze contracten zou krijgen of welke 

glasdelen door wie zouden worden geleverd. Elke leverancier trachtte de 

contracten in de wacht te slepen waarnaar zijn voorkeur uitging, en was bereid 

compromissen te sluiten ten aanzien van contracten waarvoor hij minder 

belangstelling had. Soms waren bepaalde ruiten of glasdelen meer geschikt voor de 

ene dan voor de andere leverancier, als gevolg van, bijvoorbeeld, de vrije 

productiecapaciteit waarover hij beschikte of de lage vervoerskosten
240

. Daarnaast 

coördineerden zij hun antwoorden wanneer autofabrikanten voor bepaalde 

glasdelen opnieuw om een prijsopgave verzochten of wanneer de autofabrikanten 

opnieuw onderhandelden over de prijs voor bepaalde glasdelen gedurende de 

levenscyclus van een voertuig. De leveranciers gebruikten in wezen twee 

methoden om de winnaar van een contract "vooraf te selecteren": ofwel door in het 

geheel geen prijs op te geven, ofwel door hogere prijzen op te geven dan de 

overeengekomen winnaar. De eerste methode impliceerde dat de leverancier niet 

meedeed aan een aanbestedingsprocedure voor een leveringscontract met 

betrekking tot een ruitenset (alle glasdelen voor één model) of tot specifieke 

glasdelen voor een bepaald voertuig, afhankelijk van de in het verzoek om een 

prijsopgave van de autofabrikant genoemde vereisten, bijvoorbeeld door te 

beweren dat er geen capaciteit voorhanden was. De concurrenten gebruikten dit 

mechanisme ook om te bewerkstelligen dat een autofabrikant voor een bepaald 

glasdeel gebruik bleef maken van twee of meer voorzieningsbronnen. Zij kwamen 

met name overeen om, opdat de autofabrikant zijn orders bij de betrokken 

leveranciers zou blijven plaatsen, de autofabrikant mee te delen dat geen van hen 

over voldoende capaciteit beschikte om 100% van de order uit te voeren; aldus 

probeerden zij de marktpositie van elke concurrent stabiel te houden (zie 

bijvoorbeeld overwegingen (188), (189), (244) en (378)
241

. 

                                                 
239 Zie contacten van 23/6-17/7/00 overwegingen (226)-(227), 5/7/00, overweging (230) e.v., 21/7/00 

overwegingen (234)-(235), 28/7/00 overweging (236) e.v., 31/7/00 overwegingen (243)-(244), eind 

september 2000 overweging (255), 27/10/00, overweging (258) e.v., 13-14/12/00: overwegingen (296)-

(297), 26/1/01, overweging (306) e.v., 20/6/01, overweging (321) e.v., 19/7/01, overweging (330) e.v., 

29/10/01, overweging (344) e.v., 30/4/02, overweging (391) e.v., 29/5/02, overweging (402) e.v. en 

3/9/02, overweging (408) e.v. 
240

 Zie […].  
241

 Zie voor andere voorbeelden overweging (292) Fiat 9/11/2000, en (345) Peugeot november 2001. Zie 

document SSC2, blz. 3409-3412, zie cd-rom email van 29/9/2004, blz. 6076-6077 en blz. 39853, zie 
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(103) De tweede, meer verfijnde methode om leveringscontracten voor ruitensets of 

specifieke glasdelen toe te wijzen bestond erin de "vooraf geselecteerde" winnaar 

in antwoord op bepaalde verzoeken om prijsopgave een prijs te laten vaststellen, 

waarbij de overige concurrenten ermee instemden hogere prijzen op te geven. 

Kortom, wanneer eenmaal was overeengekomen wie het contract zou krijgen, 

deelde de concurrent de overige ondernemingen zijn voorgestelde prijzen mee, 

hetzij tijdens dezelfde bijeenkomst of daarna, en stemden de overige leveranciers 

ermee in om in hun offertes hogere prijzen te vragen. De concurrenten duidden 

deze methode aan met "elkaar dekken"
242

. Wanneer de autofabrikanten van 

leverancier veranderden, trachtten zij deze verschuivingen in de hand te houden 

door de leveringen via een herverdeling van de contracten aan te passen, teneinde 

de bestaande marktposities te behouden
243

. 

(104) Om de afgesproken verdeling van contracten aan te houden was het tevens 

noodzakelijk om prijsverhogingen of verzoeken om prijsverlagingen te reguleren 

omdat anders de beoogde toewijzing zou kunnen worden verstoord. 

Autoglasfabrikanten moeten vaak naargelang van de productiviteitsverbeteringen 

een jaarlijkse prijsverlaging aanbieden die een integraal onderdeel van de offerte 

vormt. Derhalve maakten de belangrijkste leveranciers afspraken over 

productiviteitsgebonden prijskortingen ten gunste van bepaalde autofabrikanten. 

Een sprekend voorbeeld is het overleg dat in 1998 plaatsvond met het doel de extra 

jaarlijkse prijskorting als gevolg van productiviteitsverbeteringen voor Renault, die 

voor 1999 en 2000 zou gelden, te beperken tot […]%
244

. 

                                                                                                                                                         

document GK7, blz. 2550, en OM6, blz. 6845-6852. […]. Saint-Gobain en AGC gebruikten het 

argument van capaciteitstekort om het leveringscontract voor de Renault Mégane monospace (J64) te 

verdelen. Een voorbeeld van het gebruik van dit voorwendsel deed zich voor tijdens een trilaterale 

bijeenkomst eind 2001. Volgens de handgeschreven notities […] “heeft Y [Pilkington] altijd geweigerd 

om Fiat meer capaciteit te geven (niet voorhanden). Enige mogelijkheid is met een prijsstijging van 

circa 7-8%". De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “Y [Pilkington] has always refused to give 

further capacity to Fiat (not available). Only possibility is with a price increase of about 7-8%.” Met 

andere woorden, Pilkington zou geen grotere volumes aan Fiat leveren wegens het beweerde 

capaciteitstekort tenzij de levering voor Pilkington de moeite waard zou worden dankzij een 

prijsstijging. […]. 
242

 Zie bijvoorbeeld overweging (132) GM voorjaar 1998, (139) Renault 5/6/1998, (182) Renault 

20/9/1999, (188) Peugeot 30/9/1999, (194) Peugeot 2/11/1999, (211) Renault vóór medio-2000, (223) 

BMW vóór 23/6/2000, (255) VW eind september 2000, (265) BMW 5/11/2000, (285) Peugeot najaar 

2000, (303) VW vóór 18/1/2001, (333) Fiat 20/7/2001, (339) BMW vóór september 2001, (346) Fiat 

29/10/2001, en (408) Fiat 3/9/2002. 
243

 Een voorbeeld van de wijze waarop de concurrenten elkaar "dekten" is terug te vinden in de notities van 

[…] "PB [Pilkington] neemt alles voor haar rekening behalve QL + BL indien QL niet mogelijk wegens 

SPX [Splintex/AGC] lage prijs, dan zullen zij iets anders nemen ≈ RD". De oorspronkelijke tekst in het 

Engels luidt: "PB [Pilkington] to cover all but QL + BL if QL not possible due to SPX [Splintex/AGC] 

low price then they will take something else ≈ RD”. Met andere woorden, Pilkington beloofde hogere 

prijzen op te geven om AGC te dekken voor alle glasdelen van het model behalve de zijruit en de 

achterruit, zodat AGC het contract zou krijgen. Een ander voorbeeld van de wijze waarop de 

concurrenten elkaar dekten kan worden aangetroffen in de handgeschreven notities […]: "* T52 LAC 

verre nu 155 x splx  SG couvre, PB … à voir". Dit betekent dat voor de Peugeot T52, d.w.z. de 307, 

Splintex (splx) de LAC "verre nu" wenste, met andere woorden de verwarmde achterruit "laterale 

arrière chauffante", Saint-Gobain ermee instemde Splintex te dekken, terwijl Pilkington op dat moment 

niet reageerde. […]. 
244

 Zie […]. Meer voorbeelden worden gegeven in punt 4.4, zie overwegingen (133) Renault 18/5/1998, 

(134) Renault 28/5/1998, (171) Renault 16/6/1999, (181) Renault 20/9/1999, (198) Renault 17/12/1999, 

(345) Renault 29/10/2001 en (367) Peugeot 29/11/2001. 
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(105) Verder was het niet ongebruikelijk dat autofabrikanten extra prijsverlagingen 

trachtten te verkrijgen door tijdens de productiefase van een model direct of 

indirect kosten op de autoglasleverancier af te wentelen. Zo verzochten 

autofabrikanten de leveranciers om het "Full Service Supply (FSS)"-beginsel, ook 

wel het beginsel van integrale levering genoemd, toe te passen, waarbij de 

aansprakelijkheid en de kosten voor de ontwikkeling van glas voor rekening van 

de glasleveranciers komen
245

. De glasleveranciers trachtten zich hiertegen in te 

dekken door hun reacties op de verzoeken om prijsopgave te coördineren; zo 

kwamen zij overeen dat zij de door de autofabrikanten gevraagde prijsverlagingen 

niet zouden aanvaarden en dat zij zonder compensatie geen extra diensten op zich 

zouden nemen wanneer de autofabrikanten hierom verzochten. Ten slotte kwamen 

de leveranciers, om geen verschuivingen te veroorzaken in de door de 

autofabrikanten aangeboden contracten, ook wel overeen om prijsverhogingen toe 

te passen ten aanzien van bepaalde autofabrikanten of specifieke 

ruitensets/glasdelen
246

. 

(106) Voorts coördineerden de drie concurrenten, Saint-Gobain, Pilkington en AGC hun 

beleid inzake de bekendmaking van informatie, om verzoeken van de 

autofabrikanten om prijsverlaging te weerstaan. Autofabrikanten verzoeken over 

het algemeen de leveranciers om een volledige gedetailleerde prijsopgave voor de 

verschillende onderdelen van de voorruiten, zijruiten en achterruiten die 

vervolgens de basis voor prijsverlagingen vormt. Zoals in punt 4.4 wordt 

aangetoond, bespraken de concurrenten welke prijselementen zij bereid waren aan 

hun afnemers bekend te maken
247

. Evenzo besloten zij de openbaarmaking van hun 

productiekosten en andere technische gegevens te beperken; deze gegevens 

worden door de autofabrikanten verzameld door middel van audits in de 

bedrijfsruimten van de leveranciers, waardoor zij de prijzen onder druk kunnen 

zetten
248

. Deze vorm van coördinatie was bedoeld om de verdeling of herverdeling 

van glasdelen beter te beheren. 

(107) De glasproducent Soliver had tenminste vanaf 19 november 2001 tot 

11 maart 2003 rechtstreekse contacten met Saint-Gobain
249

 en AGC
250

.  

(108) De Commissie beschikt over informatie waaruit blijkt dat […]
251

. […]. Toch is er 

één bijeenkomst tussen Pilkington en Saint-Gobain waarop een uitwisseling van 

                                                 
245

 Zie overwegingen (323) Remault 20/6/2001, (331) GM 19/7/2001. Zie document CC4, blz. 1500-1513 

en GW3, blz. 3437-3442. Zie […]. Zie ook document CC9 waarin sprake is van overleg tussen de drie 

concurrenten voor de "Renault étude famille", een verzoek van Renault om een gedetailleerde 

prijsopgave, blz. 1500-1513. Wat de notities betreft die tijdens bijeenkomsten en/of contacten met 

concurrenten werden gemaakt, zie […]. 
246

 Zie bijeenkomst van 29 oktober 2001 inzake Fiat in overweging (346). 
247

 Zie bijeenkomst van 20 september 1999 inzake Renault in overweging (184). 
248

 In de marge van de […]-bijeenkomst van […] kwamen de drie leveranciers het volgende overeen: 

"AUDITS (…) Het aantal audits door OEMs verlagen omdat zij dit systematisch gebruiken om 

informatie te verzamelen over onze fabrieken/processen. Mensen intern aanleren geen gedetailleerde 

besprekingen te voeren; alleen officiële medewerkers kunnen aan de besprekingen deelnemen." De 

oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “AUDITS (…) Reduce the no. of audits by OEMs as they 

utilize this systematically to collect info about our plants/processes. Train people internally not to 

discuss details and only official persons can discuss.” […]. 
249

 Zie document PDR12, blz. 461. 
250

 Zie document DV15, blz. 622-627. 
251

 Voor verwijzingen naar de merknamen van privéglas van de concurrenten tijdens de bijeenkomsten en 

contacten, zie […]. 
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eindprijzen voor zonnedaken plaatsvond; deze bijeenkomst maakt derhalve deel uit 

van de algehele overeenkomsten tussen de drie leveranciers als beschreven in punt 

4.4 (zie overwegingen (122) tot (125)). Met name in aanmerking genomen dat 

donker/privéglas (dat een subcategorie van getint glas vormt
252

), zoals Venus, 

Sundym en Atherman, in verzoeken om een prijsopgave werden opgenomen en 

hierover bovendien regelmatig besprekingen plaatsvonden tussen de concurrenten 

tijdens de trilaterale en bilaterale bijeenkomsten evenals gedurende de overige 

contacten, valt deze bijeenkomst onder de algemene regelingen die meer uitvoerig 

in punt 4.4 worden beschreven. 

(109) Verder merkt de Commissie op dat, aangezien het privéglas-productassortiment 

van Saint-Gobain (Venus), Pilkington (Sundym) evenals van AGC (Atherman) 

deel uitmaakt van het verzoek om een prijsopgave en een prijstoeslag met zich 

brengt waarmee door de glasleveranciers rekening moet worden gehouden 

wanneer zij hun prijzen indienen (zie ook overweging (60)), namen de drie 

concurrenten deze factor op bij de andere kosten (zoals gereedschaps- en 

ontwikkelingskosten) wanneer zij leveringscontracten voor de verschillende 

autofabrikanten verdeelden of herverdeelden, met name gedurende de 

bijeenkomsten en contacten die in de periode 1998 tot 2003 plaatsvonden. 

4.3.2. Controlemaatregelen om de marktaandelen stabiel te houden 

(110) De drie concurrenten, Saint-Gobain, Pilkington en AGC hielden hun 

respectievelijke aandeel van de leveringen aan afnemers voortdurend zeer goed in 

de gaten. De Commissie beseft dat het controleren van een marktaandeel en de 

instrumenten die daartoe worden gebruikt volkomen legitiem kunnen zijn. De drie 

concurrenten gingen echter verder dan het legitieme gebruik van de in punt 4.1.3.2 

beschreven instrumenten om hun marktaandeel te controleren door deze 

instrumenten ook in te zetten voor de onderlinge verdeling van contracten
253

. Deze 

mechanismen, die gebruikt werden om de leveringscontracten te verdelen zoals in 

punt 4.4 wordt besproken, werden ingevoerd om voor een algehele stabiliteit van 

de marktaandelen van de partijen te zorgen of, […], een "bevriezing van het 

marktaandeel" te bewerkstelligen.
254

 Uit documenten waarover de Commissie 

beschikt blijkt dat de concurrenten inderdaad van plan waren de marktaandelen op 

zijn minst stabiel te houden ten einde een evenwicht te bereiken wat de onderlinge 

toewijzingsafspraken betreft (zie bijvoorbeeld overweging (177), (189) en (325)). 

Controle en corrigerende maatregelen vormden de noodzakelijke aanvullingen 

voor het geval de daadwerkelijke gunning van de contracten niet in 

                                                 
252

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 16 juni 2006, blz. 4. 
253

 Zie voorbeelden van dergelijke controle voor de periode 1998 tot 2003, zie […]; voor Pilkington 

document IH14 2000-2002: marktaandeel 2001, blz. 2845; ACA8 1999-2005: cd-rom: gegevens 

marktaandelen 1999-2005 per leverancier, blz. 3068-3212; JLO2 analyse marktaandelen winst/verlies, 

blz. 3482; HvB18; SM3 2001: Pilk-volume (ruitenset) per merk, blz. 6682-6686; JC1 2002: 

winst/verlies Europa, blz. 6986-7017; voor Saint-Gobain document MBA64 PSA PVB Acoustique 

"Rattrapage de part de marché", blz. 3832-3837; CD1 1997-2001: parts de marché Europe RSA PSA, 

blz. 5272-5274; LTe03 2001: Nissan marktinformatie + marktaandelen, blz. 5396-5400; MT4 blz. 

10/48 2002-2004: marktaandeel per concurrent, blz. 5593, 2003: 14/6/2002: "Pilk a pris des parts de 

marché", blz. 40165. 
254

 […]. Punt 4.4. bevat sprekende voorbeelden van de wijze waarop de concurrenten hun marktaandeel 

stabiliseerden “on joue la saturation [capaciteitstekort] pour garder nos parts de marché”; en “Y zal om 

een prijsverhoging vragen om een verandering van marktaandeel van X YZ te voorkomen”. 
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overeenstemming was met de geplande, gecontroleerde marktaandelen en/of 

overeengekomen verdelingen/herverdelingen. 

(111) Op basis van de documenten in het dossier van de Commissie kan worden 

geconcludeerd dat de concurrenten gebruik maakten van zowel volume (per 

ruitenset en per glasdeel) als van waarde op basis van de prognoses die zij 

produceerden en die als algemeen uitgangspunt dienden voor de uitwisseling van 

informatie tijdens hun bijeenkomsten en contacten.
255

 Naast de algemene 

prognoses en de overzichten op langere termijn, gebruikte de grote drie ook de 

gegevens die wekelijks door de […] werden verstrekt om de feitelijke 

ontwikkeling van de verkopen per afzonderlijk automodel te analyseren. 

(112) Aangezien in de verzoeken om een prijsopgave het aantal te produceren auto's 

werd genoemd
256

 en de markt transparant was, konden de grote drie op hun 

bijeenkomsten via een van de verschillende methoden die in punt 4.1.3.2. worden 

beschreven, het aantal benodigde glasdelen berekenen
257

. In de praktijk kunnen de 

trilaterale en bilaterale bijeenkomsten worden vergeleken met commerciële 

onderhandelingen waarbij elke concurrent de ander probeerde over te halen een 

bepaald deel van het in het verzoek om een prijsopgave aangegeven 

productievolume te aanvaarden. Deze onderhandelingen moeten worden gezien 

tegen de achtergrond van de verschillende rentabiliteitsanalyses van de grote drie. 

Voor eventuele verliesgevende glasdelen moesten de drie concurrenten ofwel de 

productie van deze delen stopzetten en hun productie omschakelen naar 

winstgevender activiteiten, ofwel moesten zij de prijs van de glasdelen 

verhogen.
258

 Het spreekt vanzelf dat daarom bepaalde compromissen moesten 

worden gesloten over de vraag wie welk contract zou krijgen. Daarom dienden de 

concurrenten bepaalde corrigerende maatregelen toe te passen wanneer de 

aanvankelijke toewijzingsplannen niet het gewenste resultaat opleverden, en ook 

wanneer het verkoopvolume voor een bepaald automodel afweek van de 

oorspronkelijk geraamde hoeveelheden. Er werden met name corrigerende 

maatregelen ten uitvoer gelegd om de concurrenten in staat te stellen elkaar voor 

opgelopen verliezen te compenseren, waarbij de overeengekomen stabiliteit van 

                                                 
255

 […]. Het berekeningssysteem dat […] werd gebruikt, kan als volgt worden beschreven: De berekening 

van het potentiële volume geschiedde "individueel door eerst het aantal zijruiten per model op te tellen 

en de uitkomst door zes te delen. Vervolgens werd het aantal voorruiten per model en het aantal 

achterruiten per model opgeteld. De zijruiten werden door zes gedeeld omdat, zoals eerder werd 

toegelicht, de zes zijruiten in het berekeningssysteem overeenkwamen met een voorruit of een 

achterruit. De som van deze elementen werd vervolgens door drie gedeeld omdat elk ruitenset, dat wil 

zeggen de voorruit, de zes zijruiten en de achterruit gelijk was aan een derde van de totale ruitenset. 

Het totaal kwam overeen met het aantal ruitensets dat de uitkomst van deze berekening vormde." De 

oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: "individually by adding firstly the number of side lights per 

model then dividing this by six. Then they would add the number of windscreens per model and the 

number of backlights per model. The side lights were divided by six because as explained earlier the six 

sidelights were equivalent to one windscreen or one backlight in the counting system. The sum of these 

elements was then divided by three as each automotive part, in other words the windscreen, the six 

sidelights and the backlight was equivalent to one third of a total car set. The total was equivalent to 

the number of carsets as a result of this calculation." 
256

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain van 24 februari 2006, zie antwoord ex artikel 18 van AGC 

van 19 mei 2006, zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006. Een verzoek om een 

prijsopgave bevat het jaarlijkse productievolume, waardoor de leveranciers die aan de 

aanbestedingsprocedure deelnemen het benodigde aantal glasdelen kennen. 
257

 […]. 
258

 Zie het antwoord ex artikel 18 van AGC van 19 mei 2006, blz. 6 (antwoord op vraag 29), blz. 26115. 
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het marktaandeel behouden bleef. Zoals uit de tabel in punt 2.3.4 blijkt, bleven de 

marktaandelen van de concurrenten in de periode 1998 tot 2003 inderdaad stabiel. 

(113) In de periode van 1998 tot 2001 werden de leveringscontracten door Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC toegewezen (of werd toewijzing gepland) zonder dat er 

gebruik werd gemaakt van een welbepaalde methode om de marktaandelen te 

analyseren. Dit leidde tijdens de toewijzingsbesprekingen tot onenigheid over de 

vraag wie wat zou krijgen. Over het algemeen was het doel bij de verdeling of 

herverdeling van glasdelen voor een bepaalde autofabrikant (en/of soms voor 

verschillende fabrikanten) om het bestaande evenwicht van de marktaandelen van 

de drie concurrenten ongewijzigd te laten. Zoals in punt 4.1.3.2 is uiteengezet, 

berekenden de concurrenten elkaars marktaandelen op grond van het volume 

(ruitenset, glasdeel en vierkante meters) of van de waarde.
259

 Soliver nam ten 

minste vanaf 19 november 2001 aan dit algemene plan deel. Tijdens een 

bijeenkomst tussen de drie belangrijkste concurrenten op 6 december 2001, 

bepaalden de grote drie nauwkeuriger welke referentie(s) zij gezamenlijk zouden 

gebruiken (tot deze datum hadden zij ofwel een berekening op basis van ruitenset 

gebruikt (met mogelijke omrekening in volume), hetzij een berekening van de 

waarde), en trachtten zij overeenstemming te bereiken over een 

gemeenschappelijke methode voor de verdeling en herverdeling van 

leveringscontracten – zij stelden met name een nieuwe regel vast, aangezien de 

vorige geen zin meer had – voor de verdeling van autoglas-leveringscontracten tot 

2004. De notulen van die bijeenkomst bevatten een tabel met de prognose van de 

marktaandelen van de grote drie voor 2004
260

. Voorts kan worden geconcludeerd 

dat de grote drie besloten de controle van de berekening van de marktaandelen als 

volgt te verfijnen, zoals blijkt uit de notulen van […] evenals uit die van […], 

beide van AGC: “3) Actiepunten – bepalen hoe de markt zich tot 2004 zal 

ontwikkelen – Duidelijk beschrijven wat de referentie is 

         m
2
 

- Waarover hebben we het    volume 

welke basis      ruitenset 

- Het heeft geen zin meer om over landen te spreken, wat telt is de afnemer – een 

regel voor een nieuw model tot 2004 afspreken bespreken vastleggen – moeten we 

overwegen de rest van de koek te verdelen na nieuwe toetreding – Europa wordt 

gedefinieerd als LMC [JD Power]”
261

. 

                                                 
259

 Zoals in punt 4.3.1 is toegelicht kunnen de gegevens betreffende glasdelen in vierkante meters worden 

omgezet; het omgekeerde is ook mogelijk maar leidt tot een minder nauwkeurig resultaat. In theorie kan 

de omrekening van vierkante meters naar glasdelen en waarde worden uitgevoerd door uit te gaan van 

de gemiddelde oppervlakte van een glasdeel en de toekenning van een gemiddelde waarde per vierkante 

meter. Wat de waarde betreft, worden de eigen prijzen als maatstaf gebruikt om de totale marktwaarde 

te ramen. 
260

  Zie document EF.7, blz. 664/665. 
261

 De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “decide a new rule”, “a new model” - “3) Actions - to 

define what the MKT is up to 2004 - Describe clearly what is the reference. What are we talking about 

which base sq/m volume car set - It has no sense anymore to speak countries real issue is customer - to 

agree upon to discuss to decide a rule on new model up to 2004 - Do we have to consider share on 

remaining left part of the cake after new entry - Europe is defined as LMC". Zie document EF7, blz. 

663-665. Zoals in punt 4.4. wordt uiteengezet, namen de volgende personen aan de bijeenkomst deel: 
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(114) In de marge van een andere GEPVP-bijeenkomst op 10 juli 2002 tussen de grote 

drie, die kan worden beschouwd als een follow-up van het overleg tussen de grote 

drie op 6 december 2001, werd een vergelijking gemaakt van de marktaandelen 

aan de hand van de verschillende methoden voor de berekening van deze 

marktaandelen (ruitenset, vierkante meters en volume). Het hiernavolgende 

overzicht had betrekking op de periode 1999 tot 2003 wat waarde en volume 

betreft (per ruitenset en per glasdeel):
262

 

“- afnemer/afnemer 

- alle toegekende contracten 

  99 03 

Pilkington (zonder 

Rusland) 

$ [30-40]% [30-40]% 

 ruitenset [30-40]% [30-40]% 

 m2 [30-40]% [30-40]% 

 Vol [30-40]% [30-40]% 

    

SGV $ [30-40]% [30-40]% 

 ruitenset [30-40]% [30-40]% 

 Vol [30-40]% [40-50]% 

 m2 [30-40]% [40-50]% 

    

AGC $ [20-30]% [10-20]% 

 m2 [20-30]% [10-20]% 

 ruitenset [20-30]% [10-20]% 

 Vol [20-30]% [10-20]% 

    

Grote drie $ [90-100]% [80-90]% 

                                                                                                                                                         

[…] van […]; de heer […] van Pilkington en de heer […] en de heer […] van Saint-Gobain, zie 

deelnemerslijst van de […]-notulen verstrekt door […], bijlage 12, blz. 14864-14867. […] “- Gebied 

heel Europa (…) - Hoe bepalen we aandelen glasdelen/ruitensets/m2 LMC-gegevens – Welk jaar is de 

basis – Leiderschap bij elke afnemer die – Een regel voor nieuwe modellen vastleggen –Scenario's 

indien nieuwe ondernemingen tot de markt toetreden – Activiteiten in Europa zo goed mogelijk 

behouden – Een doelstelling vastleggen voor prijsniveau nieuw model”. 

2001 SPX SGV PB OTH 

SPX […] 

SGV […] 

PB […] 

De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “- Area all of Europe (…) - How to measure shares 

parts/carsets/m2 LMC data - What year is the base - Leadership in each customer who - Decide a rule 

for new models - Scenarios if new comers enter maintaining as best as possible business in Europe Set 

a target for new model price level”. 
262

 Zie document CC4, blz. 1490-1491. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “customer/customer, 

all awarded business”. 
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 ruitenset [90-100]% [90-100]% 

 Vol [90-100]% [90-100]% 

 m2 [90-100]% [90-100]% 

(115) De marktsituatie werd door de grote drie gecontroleerd en vergeleken met de 

gemaakte prognoses. Zo zond […] een op 17 september 2002 gedateerde e-mail 

aan zijn account managers waarin hij hun opdroeg de door AGC in de periode 

2000-2002 geleden verliezen te inventariseren en waarin hij hen verzocht hem alle 

“bedrijfsongevallen” mee te delen die zich in die periode hadden voorgedaan. Het 

spreadsheet dat door de […] moest worden ingevuld […] en specificeerde wat de 

concurrenten elkaar “verschuldigd waren” in termen van jaarlijkse 

verkoopomzet.
263

 Volgens het e-mail-bericht verlangde de commercial director een 

overzicht van de situatie tussen de grote drie om de verdeling van autofabrikanten 

te onderzoeken, met andere woorden om na te gaan welke contracten “door de ene 

van de andere speler waren gestolen”
264

. De Commissie is van oordeel dat uit dit 

document blijkt dat een aantal afspraken tussen de grote drie om contracten te 

verdelen in feite succesvol waren en derhalve ten uitvoer waren gelegd. 

(116) De grote drie beschikten dus ook over een compensatiemechanisme om deze 

"ongevallen" te corrigeren; hierop wordt in punt 4.3.3. nader ingegaan. 

4.3.3. Corrigerende maatregelen 

(117) De toewijzing van contracten verliep in de praktijk niet altijd volgens plan, hetzij 

omdat de autofabrikant voor een andere leverancier koos dan degene die was 

aangewezen, of omdat de verkoop van een bepaald automodel niet voldeed aan de 

verwachtingen, of om andere redenen zoals de gebruikmaking van een, twee of 

meer voorzieningsbronnen door de autofabrikanten (zie punt 4.1.1.1). Daarom 

hielden de leveranciers elkaar in de gaten en beoogden zij elkaar te compenseren 

voor deze “bedrijfsongevallen” en “verliezen”. Het door de leveranciers gebruikte 

compensatiemechanisme waarmee zij probeerden hun respectievelijke 

marktaandelen te behouden kan als volgt worden beschreven. Wanneer een 

onderneming er niet in slaagde een deel van een contract van een bepaalde 

autofabrikant te bemachtigen, dan stelden de andere partijen voor dat zij ter 

compensatie een percentage van het contract van een andere autofabrikant zou 

krijgen of omgekeerd. Dit kon gebeuren door de herverdeling van een nieuw 

verzoek om een prijsopgave maar ook door een precieze afstemming waarbij de 

levering van bestaande modellen (voor auto's die in productie waren) werd 

aangepast. Voorts blijkt uit de documenten waarover de Commissie beschikt dat de 

oplossingen soms tijdens de bijeenkomsten werden voorgesteld om verliezen te 

compenseren en aldus te trachten de stabiliteit van de respectievelijke 

marktaandelen te garanderen.
265

 De leveranciers pasten zich op de volgende wijze 

                                                 
263

 Zie document JL5, blz. 1153-1168, CC1, blz. 1479-1481 en KE55, blz. 1024-1025 (deze overlappen 

elkaar). Zie ook document CC2, blz. 1482-1485 en CC3, blz. 1486-1489 voor het overzicht dat aan […] 

van AGC werd verstrekt. Voor een verdere toelichting bij deze documenten, zie […]. Voor een verdere 

toelichting bij de documenten CC2 en CC3, zie […]. 
264

 Zie document CC1, blz. 1479-1481. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “stolen from one 

player by another player”. Zie […].  
265

 Zie punt 4.4 voor de volgende data: 17.12.99 compensatie met betrekking tot Peugeot; 12.2.99 Renault; 

28.7.00 Peugeot; 23.6.00-17.7.00 Honda; 15.11.01 BMW; 5.2.02 Renault; april/mei 2002 VW; 29.5.02 

VW; 2e helft van maart 2003 Fiat; zie bijlage 1. Zie bijvoorbeeld. 2000-2002: Excel spreadsheet inzake 
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aan de inkoopstrategieën van de autofabrikanten aan: bij het gebruik van meerdere 

leveranciers trachtten de concurrenten overeen te komen om het leveringsvolume 

van glasdelen aan een bepaalde afnemer voor een bestaand model te verlagen ten 

gunste van de concurrent waarvan het marktaandeel moest worden verhoogd. 

Werd gebruik gemaakt van één of twee voorzieningsbronnen, dan werd 

compensatie verleend op basis van de bestaande auto's van de autofabrikanten 

(voornamelijk met betrekking tot een en dezelfde afnemer maar soms zelfs met 

betrekking tot meerdere afnemers, bijvoorbeeld Renault/Peugeot of 

Renault/Nissan).
266

 

(118) Het mechanisme dat de concurrenten gebruikten om de verdeling van de 

marktaandelen precies af te stemmen bestond erin tegenover de autofabrikanten te 

beweren dat zij te kampen hadden met een technisch probleem of een gebrek aan 

grondstoffen, waardoor de levering van het gecontracteerde glasdeel zou worden 

onderbroken (een zogeheten “dépannage”). De leverancier deelde de autofabrikant 

mee dat leveringen in de nabije toekomst zouden moeten worden stopgezet, en 

stelde een alternatieve leverancier voor. Ingeval van twee voorzieningsbronnen 

was dit bijna altijd de tweede leverancier. Derhalve kon, in gevallen waarin de 

tweede leverancier degene was die gecompenseerd moest worden, een 

verschuiving van volumes betrekkelijk gemakkelijk tot stand worden gebracht.
267

 

(119) Voorbeelden van zulke compensaties worden in punt 4.4 besproken.
268

 Een 

sprekend voorbeeld is vervat in de aantekeningen die […] tijdens een trilaterale 

bijeenkomst in juli 2000 heeft gemaakt (zie overweging (237)). Toen bleek dat 

AGC meer volume had genomen dan was overeengekomen met betrekking tot 

Peugeot 106 en Citroen Saxo, eisten Saint-Gobain [X] en Pilkington [Y] als volgt 

compensatie: “106/Saxo SPX [Splintex = AGC] heeft genomen ≈ 100K W/S in 

2000; X, Y zijn hier bezorgd over en moeten misschien worden gecompenseerd”.
269

 

Een ander voorbeeld is de nieuwe Toyota Avensis die in juni 2000 werd besproken 

(zie overweging (226)). Afgesproken werd dat “indien de nieuwe Avensis W/S niet 

wordt opgesplitst tussen SGV [Saint-Gobain] + PB [Pilkington] dan moet SPX iets 

aan SGV afstaan”.
270

 Met andere woorden, AGC moest Saint-Gobain 

compenseren voor het feit dat laatstgenoemde geen leverancier voor de nieuwe 

Avensis werd. Een ander voorbeeld van compensatie wordt gegeven in de 

                                                                                                                                                         

bedrijfsongevallen met betrekking tot de volgende fabrikanten: BMW, Skoda, Fiat, Nissan, VW, PSA, 

DCX, Volvo, GM, Renault. Deze spreadsheets geven aan wat de concurrenten elkaar verschuldigd 

waren in termen van jaarlijkse verkoopomzet (blz. 13 van document JL5), blz. 1165, zie ook document 

SM8 voor de winst en het verlies met betrekking tot de contracten van Pilkington (echter geen 

uitdrukkelijke vermelding van compensatie), blz. 1479-1481. […] De oorspronkelijke tekst in het 

Engels luidt: “Compensation PSA  * 106/Saxo SPX has taken ≈ 100K W/S in 2000 X, Y are worried 

about this and may need compensation.” 
266

 Zie […] en document SM23, blz. 1289 e.v. (trilaterale bijeenkomst op 12 april 2000, zie overwegingen 

(206) tot (208)). 
267

 Zie punt 4.4. Zie antwoord ex artikel 18 van AGC van 19 mei 2006, blz. 21 (antwoord op vraag 8), blz. 

26115. Soms zal de oorspronkelijke leverancier bij de tweede leverancier verifiëren of deze akkoord 

gaat met een toeleveringsafspraak, waarbij de oorspronkelijke autoglasleverancier de productie aan een 

tweede leverancier uitbesteedt. 
268

 Zie bijvoorbeeld overweging (237) voor Renault in 2000 en (325) voor Fiat in 2001. Voor een 

compensatie met betrekking tot verschillende afnemers, zie overweging (386) voor Renault/Nissan en 

overweging (403) voor Opel/Lancia. 
269

 Zie […]. 
270

 Zie […]. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “if new Avensis W/S is no split between SGV + 

PB then SPX should give up something to SGV”. 
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handgeschreven notities van de medewerker van AGC die kort voor 

september 2001 werden gemaakt en betrekking hebben op een gesprek tussen 

Saint-Gobain en AGC. Deze concurrenten probeerden elkaar te compenseren met 

betrekking tot BMW: “Z zal X compenseren ~ 35 duizend auto's”.
271

 

4.4. De werking van het kartel 

(120) De in deze zaak door de Commissie gebruikte bewijsstukken zijn de documenten 

die door de Commissie tijdens de inspecties in februari en maart 2005 werden 

gekopieerd […], inclusief uit de periode van de feiten daterende documentatie in 

de vorm van handgeschreven notities en ander bewijsmateriaal, zoals 

reiskostendeclaraties en telefoonbestanden. 

(121) De beschrijving van de onderlinge overeenkomsten en/of afgestemde feitelijke 

gedragingen die in deze beschikking aan de orde komen, worden in afzonderlijke 

afdelingen in chronologische volgorde (per jaar van 1998 tot 2003) uiteengezet. 

4.4.1. Begin van de inbreuk - 1998 

(122) Zoals in dit punt wordt aangetoond, kan worden bewezen dat […] 10 maart 1998 

multilaterale en bilaterale contacten plaatsvonden tussen autoglasleveranciers die 

tot doel hadden de concurrentie op de autoglasmarkt in de EER te beperken. 

[…]
272

. […].
273

 Saint-Gobain en Pilkington streefden er tegen het einde van de 

jaren negentig naar de kleur en de lichtdoorlating van hun respectievelijke merken 

donker getint glas Venus en Sundym te harmoniseren om vlotter aan afnemers te 

kunnen leveren en mogelijkheden voor ruiloperaties te scheppen
274

. De Commissie 

heeft bewijsmateriaal verzameld waaruit blijkt dat Saint-Gobain en Pilkington in 

de loop van 1997 en 1998 een aantal bijeenkomsten hebben gehouden waarop zij 

overlegden over algemene technische kwesties en commerciële mogelijkheden 

voor een stroomlijning van het productassortiment van donker getint glas door 

soms commercieel gevoelige informatie uit te wisselen over de kosten van 

productielijnen voor donker getint floatglas, die van invloed waren op de 

eindprijzen. Het doel van deze bijeenkomsten was hun beider productassortiment 

van getint glas te harmoniseren om te voldoen aan de vraag van autofabrikanten 

die minimaal twee leveranciers van getint glas in plaats van één wilden hebben. 

Daarenboven streefden Saint-Gobain en Pilkington, wegens de hoge 

productiekosten en gelet op het feit dat autofabrikanten voor de glasdelen, 

waaronder donker getint glas, dikwijls één autoglasleverancier kozen die op zijn 

beurt het benodigde donker getinte floatglas van zijn concurrent moest afnemen, 

ernaar de belangrijke parameters van de merken Venus en Sundym zoals 

lichtdoorlating, kleur en dikte zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De twee 

concurrenten hielden deze bijeenkomsten en contacten derhalve om de nodige 

uitwisseling van producten te organiseren. Dankzij de intensieve uitwisseling van 

informatie raakten de concurrenten goed op de hoogte van elkaars 

productassortiment. Een voorbeeld van deze contacten is vervat in een faxbericht 

                                                 
271

 Zie […]. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “Z to compensate to X ~ 35 K cars”. 
272

  Zie […]. 
273

  Zie […]. 
274

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 40, (antwoord op vraag 60), blz. 

40305, en antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain van 16 juni 2006, blz. 44 (antwoord op vraag 96), 

blz 45593. 
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van 8 december 1998 van de heer […] van Pilkington naar de heer […] van Saint-

Gobain waarin een faxbericht van de heer […] [van Pilkington] aan de heer […] 

van Saint-Gobain is opgenomen. Dit faxbericht bevat een uitwisseling van 

gegevens in verband met de productie van het privéglas Venus 35 voor de Opel 

Astra T3000 stationcar tussen Saint-Gobain en Pilkington: "[…]/het lijkt alsof de 

reactie van SSG op dit verzoek van cruciaal belang zal zijn voor de beslissing over 

de toekomst van Venus 35 Grau. Indien je het aanbiedt voor geïncapsuleerd 

zijraampje en Opel gaat akkoord, dan ben je gedwongen het gedurende vele jaren 

te produceren, mogelijk in beperkte volumes. Breng ons zo snel mogelijk van je 

besluit op de hoogte."
275

 Uit het faxbericht blijkt dat tot op zekere hoogte 

afspraken bestaan, al ging de discussie schijnbaar over vrij technische of "beleids"-

kwesties. Hierbij moet worden aangetekend dat het faxbericht van 8 december 

1998 als volgt luidt: "Aan […] - Blind copy ter informatie - gelieve te vernietigen - 

niet in het dossier bewaren" en dat op de voorpagina met de datum 20 januari 1999 

is geschreven: "[…], ter informatie. Lezen en vernietigen. Niet in dossier 

bewaren!"
276

. Uit deze opmerkingen blijkt minstens dat Pilkington zich ervan 

bewust was dat de informatie in het faxbericht bijzonder gevoelig was. 

(123) Pilkington heeft in haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van 

bezwaar
277

 getracht de inhoud van dit faxbericht toe te lichten. Volgens de 

onderneming verwees het faxbericht naar de leveringsopties voor de donker getinte 

variant van de Astra T3000 stationcar. […]. Pilkington betoogt derhalve dat er wat 

dit specifieke model betreft geen concurrentie tussen beide ondernemingen was. 

Het enige doel van het contact was Saint-Gobain voor te stellen voor alle aan Opel 

te leveren delen hetzelfde glas te gebruiken. Pilkington kon echter niet verklaren 

waarom op het faxbericht de volgende aantekening voorkomt: "Read and destroy, 

please do not keep on file!". 

(124) Er zij op gewezen dat dergelijke regelingen aanvankelijk, althans ten dele, bedoeld 

waren als reactie op de strategie van de fabrikanten om de mogelijkheid te hebben 

de autoglasleveranciers tegen elkaar uit te spelen teneinde te voorkomen dat zij 

van slechts één leverancier afhankelijk zouden worden. Hetzelfde geldt voor de 

andere autoglasdelen behalve die van donker glas, in welk geval het tevens in het 

belang van de autofabrikant was om meer dan één autoglasleverancier te hebben 

teneinde de concurrentie tussen de leveranciers te benutten. Hoewel een dergelijke 

coördinatie met betrekking tot het prijsbeleid op efficiëntie-overwegingen kan 

berusten en derhalve legitiem kan zijn, blijkt uit het bewijsmateriaal waarover de 

Commissie beschikt dat de coördinatie in kwestie verder ging dan dit soort 

legitieme doelstellingen. 

(125) Met name werd op een bijeenkomst op 10 maart 1998 tussen Pilkington (de heer 

[…]) en Saint-Gobain (de heren […]) in het bij de luchthaven Charles de Gaulle 

gelegen Hyatt Regency Hotel donker getint glas voor zonnedaken besproken. Op 

                                                 
275

 Zie […], afschrift document EFL3, blz. 87, blz. 24287. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: 

“[…]/it would seem that S.S.G. reaction to this request will be crucial in determining the future of 

Venus 35 Grau. If you offer it for the encapsulated q’light, & […] accept, you will be “locked in” to 

making it for many years, possibly in small volume. Please advise your decision a.s.a.p.” 
276

 Zie document EFL3, blz. 3514 en 24201. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “To […] - Blind 

copy for your information – please destroy, do not keep on file”, “[…], for your information. Read and 

destroy. Please do not keep on file”. 
277

 Zie blz. 58-59 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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deze bijeenkomst werden algemene prijsgegevens met betrekking tot richtprijzen 

voor dakruiten uitgewisseld. Voorts bespraken de concurrenten de eindprijzen die 

bij de afnemers voor het productassortiment Venus/Sundym zouden worden 

ingediend: "Overeengekomen dat we de prijzen voor Sundym410/Venus10Grey 

producten op 17-18 DM per dakruit (…) moesten handhaven (…)"
278

. 

(126) In het kader van de onderhavige beschikking wordt 10 maart 1998 als begindatum 

van de heimelijke contacten beschouwd omdat toen twee van de vier bij het kartel 

betrokken concurrerende ondernemingen de prijzen coördineerden voor een 

glasdeel dat was opgenomen in een verzoek om een prijsopgave voor de aankoop 

en levering van glasdelen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. 

(127) […] vanaf […] 1998 vertegenwoordigers van zijn dochteronderneming Splintex 

SA (thans AGC Automotive) betrokken waren bij activiteiten met concurrerende 

ondernemingen die uit het oogpunt van het mededingingsrecht onwettig waren. 

Deze activiteiten hadden tot doel contracten voor glasdelen voor verschillende 

automodellen te verdelen en verdere prijsdalingen te voorkomen
279

. Dit bevestigt 

de bewijzen die de Commissie tijdens haar in februari 2005 verrichte inspecties 

heeft aangetroffen
280

. In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten 

van bezwaar stelde Saint-Gobain dat zij de in de mededeling uiteengezette 

materiële feiten niet zou aanvechten. Hiermee bekrachtigt de onderneming volgens 

de Commissie de beschrijving van de bijeenkomsten en de contacten door de 

Commissie en de inhoud daarvan. 

(128) De bewijzen van contacten tussen Pilkington en Saint-Gobain, zoals het contact 

dat op 10 maart 1998 plaatsvond, passen in een meer algemeen patroon van 

bijeenkomsten en andere gesprekken waaraan, naast de twee concurrerende 

ondernemingen, ook AGC vanaf mei 1998 actief deelnam. Tijdens deze 

bijeenkomsten en gesprekken wisselden Saint-Gobain, Pilkington en AGC 

prijsgegevens en commercieel gevoelige informatie uit met het oog op de 

toewijzing van autoglasleveringscontracten voor […] (bv. Voor […]
281

), […] (in 

het bijzonder de […]) en […]
282

. Wat […] betreft, coördineerden de grote drie 

bovendien hun antwoord met betrekking tot de productiviteitsverbeteringen voor 

1999 en 2000 die aan beide autofabrikanten moesten worden doorgegeven
283

. 

(129) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar betoogde 

Pilkington dat tijdens de bijeenkomst op 10 maart 1998 een discussie plaatsvond 

over de prijzen voor Sundym 410 maar dat er geen akkoord was bereikt. Pilkington 

[…]
284

. 
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 Zie document EFL3, blz. 3514 en 24201. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “Agreed we 

should maintain prices for Sundym410/Venus10Grey products at DM17-18 per rooflight”. 
279

 Zie […] overzicht van de deelnemers alsook van de onderwerpen die tussen de concurrerende 

ondernemingen werden besproken, […]. 
280

 Zie document EFL3, blz. 3514 e.v. en blz. 24201. 
281

 Zie handgeschreven notities van […] van 28 mei 1998, blz. 11457-11459 en van 5 juni 1998, blz. 

11460-11461. Wat het model R19 betreft betrof de informatie, aangezien dit een oud model was, OE-

vervangingsglas. 
282

 Zie document SM44, dossier 5, geschreven door […] van AGC, blz. 1422-1423, […] en document 

EF12, blz. 685-692, […]. 
283

 […]. Zie voor de omschrijving van het begrip "productiviteitsverbeteringen" punt 4.1.1.1. 
284

 Zie blz. 52 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar: […]. 
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(130) De Commissie wijst er echter op dat Pilkington heeft toegegeven dat zij heeft 

deelgenomen aan de in de mededeling van punten van bezwaar beschreven 

discussie over de eindprijzen voor enkele van de productassortimenten waarop het 

onderzoek betrekking heeft. Zij herinnert er met name aan dat van een 

"overeenkomst" sprake is wanneer de partijen een gemeenschappelijk plan volgen 

dat hun individuele commerciële gedrag beperkt of kan beperken doordat zij 

afspreken hoe zij zich op de markt zullen gedragen of van welke gedragingen zij 

zich zullen onthouden. Het is niet noodzakelijk dat de deelnemers van tevoren 

overeenstemming hebben bereikt over een allesomvattend gemeenschappelijk plan 

- het volstaat indien de betrokken ondernemingen de gemeenschappelijke wil te 

kennen hebben gegeven zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen. De 

Commissie verwijst naar punt 5.3.2.1 en de daarin aangehaalde rechtspraak en 

blijft bij haar conclusies over het mededingingsbeperkende karakter van de 

uitwisseling van gegevens die tijdens deze bijeenkomst plaatsvond. 

4.4.1.1. Samenvatting 

(131) De contacten tussen Saint-Gobain, Pilkington en AGC in 1998 hadden betrekking 

op gecoördineerde gedragingen ten aanzien van de volgende fabrikanten: […] 

(handgeschreven notities van de heer […] van AGC met prognoses over het 

respectievelijke aandeel van de grote drie in de leveringen aan […] voor 1998), 

[…] (contacten op 18 mei, 28 mei, 17 juni, 23 juni, 16 september, 29 september, 

november, telefoongesprek op 8 december en ten slotte een contact waarvan alleen 

het jaar 1998 kon worden gespecificeerd) en […] (in het voorjaar en op 9 oktober). 

4.4.1.2. Chronologische beschrijving van de contacten 

(132) Na de bijeenkomst van 10 maart 1998 die in overweging (125) in detail wordt 

beschreven, had in het voorjaar van 1998 een trilaterale bijeenkomst plaats […]
285

. 

Behalve de heer […] namen ook de […] van Saint-Gobain […], de heer […] van 

Pilkington aan de bijeenkomst deel
286

. Tijdens deze bijeenkomst wisselden de 

concurrenten zowel prijsinformatie als commercieel gevoelige informatie uit over 

het aanstaande verzoek om een prijsopgave voor de […], om de levering van de 

glasdelen te verdelen en voor de te leveren delen een hoge prijs te krijgen
287

. Om 

het beoogde prijsniveau te bereiken, vergeleken de concurrerende ondernemingen 

de toen door Pilkington aangerekende prijs voor de […]. Voor de berekening van 

een richtprijs verhoogden de concurrerende ondernemingen de prijs van de 

voorruit van de […] met 25%, aangezien de oppervlakte van de voorruit van de 

[…] ook 25% groter was dan die van de voorruit van de […]. Zo werd een prijs 

overeengekomen voor de bij […] in te dienen prijsopgave voor de […]. […] 

wenste [AGC] "dekking" van Saint-Gobain en Pilkington voor de voorruiten
288

. 

Zoals uit de reactie van […] blijkt, […] 
289

. Wat deze trilaterale bijeenkomst 

betreft, merkt de Commissie op dat Pilkington in haar antwoord op de mededeling 

van punten van bezwaar erkende dat haar werknemer de heer […] "deze 

bijeenkomst heeft bijgewoond en dat het doel was de mogelijkheid te onderzoeken 

om tot afspraken te komen inzake de toewijzing van leveringscontracten voor de 
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  Zie […]. 
286

  Zie […]. 
287

  Zie […]. 
288

  Zie […]. Zie overweging (103) voor de betekenis van de uitdrukking "dekken". 
289

 Zie antwoord ex artikel 18 van […] van […]. 
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nieuwe […]"
290

, al hield de onderneming staande dat er geen overeenkomst werd 

bereikt. Ten aanzien van deze bewering verwijst de Commissie zowel naar 

overweging (130) als naar deel 5.3.2.1. 

(133) Uit door […] van AGC opgestelde handgeschreven notities van 18 mei 1998 blijkt 

dat Saint-Gobain, Pilkington en AGC prijsgegevens uitwisselden met betrekking 

tot glasonderdelen (voorruit, achterruit, zijruiten en driehoekruitjes) en bepaalde 

supplementen, bijvoorbeeld donker getint glas zoals Atherman, het getinte 

glasmerk van AGC, en coating, voor bepaalde modellen van Renault. Deze 

uitwisselingen van prijsgegevens hadden betrekking op de periode tot einde 2000. 

De prijsgegevens werden ook uitgewisseld en vergeleken met de richtprijzen die 

door Renault voor het model Vel Satis (de X73) werden aangevraagd
291

. Voorts 

kan worden vastgesteld dat de concurrerende ondernemingen prijsverminderingen 

bespraken overeenkomstig de productiviteitsverbeteringen voor 1999 en 2000 ten 

aanzien van Renault. De bedoeling was de eerder opgegeven prijzen voor een 

automodel te behouden en deze in 1999 en 2000 op een gecoördineerde wijze 

overeenkomstig de productiviteitsverbeteringen te verminderen om hun 

respectieve aandeel in de leveringen niet te verstoren: "Beginsel: op de eigen basis 

blijven en streven naar een daling voor eind december 1999 en eind december 

2000; we dekken om te beginnen dus ± 1 FF om niet dezelfde prijzen vast te 

stellen"
292

. 

(134) Tijdens een contact tussen […] van AGC en de heer […] van Saint-Gobain 

("[…]") dat kort daarna op 28 mei 1998 plaats had, werd de tijdens het contact van 

18 mei 1998 vastgestelde doelstelling om de prijs te coördineren met het oog op 

een doorberekening van de productiviteitsverbeteringen voor 1999 en 2000 

bevestigd
293

. Zoals blijkt uit de handgeschreven aantekeningen van de heer […], 

zouden de voorgenomen kortingen op basis van de prijzen van december 1998 […] 

tegen einde 1999 en […] tegen einde 2000 bedragen: "Principe bevestigd voor 

1999 en 2000: vanaf de prijzen dec. 1998  […] eind 1999 en […] eind 2000; wij 

houden ons aan de huidige modellen"
294

. Volgens Saint-Gobain beschouwde 

Pilkington deze richtprijs als realistisch: "[volgens Pilkington] zou dit uitvoerbaar 

moeten zijn"
295

. 

(135) […] zoals tevens blijkt uit de handgeschreven notities van de heer […], 

informeerde de heer […] van Saint-Gobain, de onderneming die 40% van de 

orders van […] in handen had, tijdens hetzelfde contact op 28 mei 1998 naar de 

gevolgen van de fusie tussen Splintex en PPG
296

 en met name naar de omvang van 
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 Zie het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 173. De 

oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “attended this meeting and that the purpose was to explore the 

possibility of an understanding to allocate supply for the new […]". 
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 Zie […]. 
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 Zie […]. Zie ook documenten […]. De oorspronkelijke tekst in het Frans op blz. 11544 luidt: "1. 

Principe: rester sur ses bases et viser une baisse à fin décembre ’99 et fin décembre 2000; on passe en 

1
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 donc couvrir à ± 1 FF, pour ne pas faire les mêmes prix.". 
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 Zie […]. 
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 Zie handgeschreven notities van de heer […] document 4, blz 1, blz. 11548. De oorspronkelijke tekst in 

het Frans luidt: "Confirmé le principe pour ’99 et 2000: à partir des prix dec. ’98  […] fin 99 et […] 

fin 2000 ; on reste sur les modèles actuels" 
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 De oorspronkelijke Franse tekst luidt: "ça devrait tenir". 
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 Zie M.1230 Glaverbel/PPG, Beschikking van de Commissie van 7 augustus 1998. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m24.html  

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m24.html
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het marktaandeel dat de nieuwe entiteit zou hebben
297

. Uit de notities met 

betrekking tot de marktaandelen voor Renault blijkt dat de gefuseerde 

onderneming van PPG en Splintex een bijzonder groot aandeel van de leveringen 

zou hebben. Saint-Gobain maakte zich hierover zorgen; […] gaf […] deze 

informatie echter niet aan Saint-Gobain maar maakte hij de berekening alleen voor 

zichzelf. 

(136) Voorts kan worden geconcludeerd dat de heer […] van Saint-Gobain en de heer 

[…] van AGC tijdens een contact op 28 mei 1998 prijsgegevens uitwisselden over 

de prijstoeslag voor Venus van Saint-Gobain voor de verwarmde achterruit (LAC). 

De toeslag bedroeg 18,30 FF, terwijl de prijs van AGC 20,95 FF was. “*Venus:

 +30 FF per m
2
 op LAC 65, dus komt het neer op  ons bod 170,60  191,55

  = 20,95 0,61 m
2
 x 30 FF = 18,30 + 40 FF per m

2
 indien geringere 

hoeveelheden in vergelijking met een 65"
298

. 

(137) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar betwistte 

Pilkington dat het op enigerlei wijze bij de besprekingen van 18 en 28 mei 1998 

was betrokken
299

. Volgens Pilkington betroffen de notities van […] een intern 

overleg met […], of hooguit een bespreking met Saint-Gobain (de heer […]). In 

ieder geval zou er volgens Pilkington geen bewijs zijn dat zij bij deze bespreking 

betrokken was. 

(138) De Commissie merkt op dat in de notities de bespreking tussen een 

vertegenwoordiger van AGC (of dit […] of […] was, is niet relevant) en een 

vertegenwoordiger van Saint-Gobain (de heer […]) was vastgelegd. Saint-Gobain 

heeft het contact betwist noch ontkend. Alhoewel in de aantekeningen geen naam 

van een vertegenwoordiger van Pilkington wordt genoemd, mag worden 

aangenomen dat door een van de partijen met Pilkington contact was opgenomen 

om de mening van de onderneming te vragen, aangezien haar standpunt 

verscheidene keren wordt genoemd en daarmee rekening wordt gehouden om 

verdere maatregelen vast te stellen. Zo staat, bijvoorbeeld, in de notities in 

kwestie: "Splx goed geplaatst, maar niet de laagste → PB"
300

 en bij het opstellen 

van de vervolgacties na dit contact schreef de vertegenwoordiger van AGC: "Hoe 

zit het met PB wat de prijzen betreft?" en herhaalde hij: "X73, Splx goed geplaatst, 

maar niet de goedkoopste → zie PB"
301

, waarbij PB de afkorting is voor 

Pilkington. Dit wijst er duidelijk op dat met het standpunt van Pilkington rekening 

werd gehouden alvorens een besluit ten aanzien van de autofabrikanten werd 

genomen. Ten slotte is, zelfs ingeval de notities verwezen naar een intern gesprek 

tussen twee werknemers van AGC, duidelijk dat zij betrekking hadden op al dan 

niet rechtstreekse contacten die zij met Saint-Gobain en Pilkington hadden over de 

onderwerpen die in de notities zijn beschreven en waarnaar in de mededeling van 
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 Zie […]. 
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 Zie […]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt: "*Venus: 30 du m
2
 sur LAC 65 donc ça revient à  

notre offre 170,60  191,55   = 20,95 0,61 m
2
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 Zie blz. 106-107 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
300

 Zieblz. 11546 van het dossier. In de oorspronkelijke Franse tekst wordt een uitspraak van […] 

aangehaald: "Splx bien placé mais pas le plus bas → PB. 
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 Zie […]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt: "Quid PB pour les prix?», «X73 Splx bien placé, mais 

pas le moins cher → voir PB". 
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punten van bezwaar wordt verwezen. Het argument van Pilkington kan derhalve 

niet worden aanvaard. 

(139) Volgens de aantekeningen […] van 28 mei 1998 had het volgende contact op 5 

juni 1998 moeten plaatsvinden tussen AGC en Saint-Gobain. Dit contact had tot 

doel commercieel gevoelige informatie uit te wisselen om de levering van de 

vervangingsvoorruiten voor het Renault-model R19 onderling te verdelen. […] had 

de heer […] een idee geopperd dat in het document met een "psychologische 

operatie" wordt aangeduid
302

. AGC leverde aan Renault de voorruiten voor de 

R19. Saint-Gobain wenste aan te tonen dat het een lagere prijs aanrekende dan 

AGC door de voorruiten te leveren vanuit een "exotisch" land waar de kosten 

hoger waren. Het echte voornemen van Saint-Gobain was evenwel om de prijzen 

van AGC te "dekken" en haar hogere prijzen rechtvaardigen te door aan te voeren 

dat het glas van een "exotisch" land afkomstig was: "volgende keer bekijken 

(05/06), OES voorruit, psychologische operatie, hij [de heer […] van Saint-

Gobain] wil doen alsof hij ons aanvalt betreffende het getint gelaagd glas WS 

R19", "maar vraagt om ons bod zodat hij ons kan dekken vanuit een exotisch land, 

wordt vervolgd (…)."
303

 

(140) In een door […] van AGC opgesteld werkdocument van 17 juni 1998, dat hij 

aanvulde met de gegevens die hij ontving van concurrerende ondernemingen 

tijdens de verscheidene contacten die hij had met de heer […] van Saint-Gobain, is 

sprake van "ontwikkeling van glasprijzen voor OES, "grote volumes""
304

 voor 

Renault. In het najaar 1997 had Renault een verzoek om een prijsopgave gezonden 

naar ten minste AGC en Saint-Gobain, waarin de leveranciers werd verzocht 

prijsopgaven in te dienen voor de "grote volumes voorruiten voor de 

vervangingsmarkt"
305

 met betrekking tot de voorruiten ("PBF", parebrise feuilleté 

of gelaagde voorruit) van vier modellen, de Super 5, de R 21, de Clio en de R 19. 

In totaal ging het om 317.000 voorruiten. De aantekeningen die […] onderaan de 

bladzijde met de tabel maakte, blijken een raming te bevatten van het aandeel van 

elke concurrerende onderneming in de totale hoeveelheid voorruiten voor de vier 

modellen in de periode 1996-1999. Zoals uit de aantekeningen blijkt, zou AGC 

41% moeten krijgen, Saint-Gobain 35% en Pilkington 24%. Voorts is het aandeel 

van elke concurrerende onderneming aangegeven wat de omzet betreft voor de vier 

modellen (dit is berekend door de hoeveelheid voorruiten te vermenigvuldigen met 

de respectieve prijzen). Een dergelijke tabel werd opgesteld om de levering van het 

vervangingsglas (OE) te delen: 

 - "Splx  [Splintex=AGC]  130 000 PBF 41% 26 580 000 FF 

 43% 

 - SGV   [Saint-Gobain]  112 000 PBF 35% 19 130 000 FF 

 31% 

                                                 
302

 In de oorspronkelijke Franse tekst wordt dit "opération psychologique" genoemd. Zie […]. 
303

 Zie handgeschreven notities van de heer […] document 4/4, blz. 11550. Zie […]. De oorspronkelijke 

Franse tekst luidt: "A voir la prochaine fois (05/06) - Pare-brise MPR [marché pièces de rechange, 

OES] "opération psychologique" "il veut faire semblant de nous attaquer sur le PBF R19 teinté" "mais 

il demande notre offre pour nous couvrir à partir d’un pays exotique, à suivre (…)". 
304

 In de oorspronkelijke Franse tekst "évolution des prix vitrages, MPR "gros volumes", blz. 11487 van het 

dossier, […]. 
305

 In de oorspronkelijke tekst in het Frans: "pare-brise gros volumes destinés au marché de la rechange". 

Zie […]. 
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 - PB   [Pilkington]     75 000 PBF 24% 15 745 250 FF 

 26% 

      317 000  PBF  61 455 250 FF"
306

 

(141) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar betoogde 

Pilkington ten eerste dat de conclusie van de Commissie dat de door […] 

opgestelde tabel is gebaseerd op gegevens die van concurrerende ondernemingen 

zijn ontvangen, op speculatie berust
307

. Ten tweede waren volgens Pilkington de in 

dit document genoemde aandelen in de leveringen de aandelen die de onderneming 

al bezat en niet die welke zij verwachtte. 

(142) De Commissie acht de argumenten van Pilkington niet overtuigend. Opgemerkt 

wordt dat in de verklaring […] betreffende deze tabel duidelijk wordt bevestigd dat 

dit document "een door […] opgestelde tabel is, die hij aanvulde met gegevens 

welke hij op de diverse bijeenkomsten en/of tijdens telefoongesprekken van 

concurrerende ondernemingen had ontvangen"
308

. Derhalve betreft het hier niet 

speculatie door de Commissie maar […], die in dit geval niet werd betwist. Wat de 

tweede bewering betreft: in het document wordt niet gesteld dat de conclusie van 

Pilkington juist is. […] verklaarde dat de aandelen die onderaan in de tabel staan 

vermeld de voor elke concurrerende onderneming "geraamde" aandelen zijn, 

waaruit kan worden opgemaakt dat […] de aandelen berekende die elke 

concurrerende onderneming eind 1998 werd geacht te bezitten, inclusief de in 

december 1998 te leveren orders ("prix en c.de"). Gelet op al deze elementen blijft 

de Commissie bij haar conclusies over de bewijskracht van deze tabel zoals die in 

de mededeling van punten van bezwaar zijn geuit. 

(143) Uit de handgeschreven notities van […] van 23 juni 1998 kan worden 

geconcludeerd dat nog een contact tussen […] en de heer […] (aangeduid als 

"[…]") plaatsvond, en wel met betrekking tot de volgende Renault-modellen: Vel 

Satis (de X73); Clio (de X65); Laguna (de X56); Laguna II (de X74) en Laguna 

stationcar (de X74 B). De concurrerende ondernemingen wisselden prijsgegevens 

uit over het Venus-supplement van Saint-Gobain om de contracten voor deze 

modellen te verdelen. In het deel van de notities dat betrekking heeft op de " 

Laguna 340" worden bijvoorbeeld door Saint-Gobain aan AGC prijzen 

meegedeeld voor de getinte achterruit met en zonder het Venus-supplement ten 

belope van 21 FF. De heer […] noteerde dat […] eerder had verklaard dat de prijs 

voor het Venus-supplement 30 tot 40 FF bedroeg "(en hij had gezegd + 30 tot 40 

FF)"
309

. 

                                                 
306

 Zie blz. 11487 van het dossier […]. 
307

 Zie blz. 107 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
308

 Zie blz. 18577 van het dossier. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: "is a table prepared by 

[…], which he completed with information he received from competitors at the various meetings and/or 

calls that took place". 
309

 Zie handgeschreven notities van […], document 9/1, dossier 40, blz. 11555. […] De oorspronkelijke 

tekst in het Frans luidt: 

"X 56…..? Venus au m
2
  au m

2 
et à la 

     pièce 

X 74….?             "           " 
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(144) Uit de handgeschreven notities van de heer […] van 16 september 1998 met 

betrekking tot een telefoongesprek met de heer […] van Saint-Gobain dat na een 

bijeenkomst op de dag daarvoor plaatsvond, blijkt dat AGC en Saint-Gobain 

prijsgegevens uitwisselden met betrekking tot het Laguna-model en gegevens over 

hoe zij Renault zouden benaderen met het doel de leveringscontracten voor dit 

model onder elkaar te verdelen
310

. Uit de eerste regel van de handgeschreven 

notities blijkt dat Renault de leveringssituatie voor de Laguna wenste te 

bespreken
311

. […] had Renault zes tot twaalf maanden vóór het einde van de 

productie van de Laguna verzocht om een nieuwe prijsopgave, waarbij prijzen 

werden gevraagd voor 1998, 1999 en 2000. Volgens de notities wilde Renault 

slechts één enkele leverancier. Voor autoglasproducenten was het aantrekkelijk om 

contracten in de wacht te slepen voor voertuigen die uit de productie werden 

genomen omdat zij dan tevens de vervangingsonderdelen (OES) zouden mogen 

leveren. Om te bepalen aan wie dit contract zou worden toegewezen, wisselden 

Saint-Gobain en AGC ("PPG" in de notities) prijsgegevens uit
312

. 

(145) Uit de notities blijkt dat AGC en Saint-Gobain gegevens uitwisselden over de 

wijze waarop zij Renault zouden benaderen. Volgens de notities zou […] ("il") een 

prijs opgeven tussen -1 en -2%, hetgeen zou betekenen dat de prijzen van Saint-

Gobain hoger zouden zijn dan die van AGC en zij aldus AGC zou "dekken": "Als 

Renault om een inspanning vraagt (bijeenkomst op 24.09), zak dan niet verder, 

maar er zal een politiek besluit zijn (hij [Saint-Gobain] zal -1% -2% doen, en hij 

zal dus enkele FF duurder zijn)"
313

. 

(146) Uit de handgeschreven notities van […] van 22 september 1998 blijkt dat op 29 

september 1998 in Fleurus, België in de lokalen van AGC tussen "S", "P" en "Spl", 

afkortingen die respectievelijk verwijzen naar Saint-Gobain, Pilkington en 

Splintex (=AGC), een bijeenkomst was gepland: "29.9.98 Fleurus / zelfde plaats 

8u30 1S + 1P + 2 Spl". Tijdens deze bijeenkomst op 29 september 1998 zouden de 

drie concurrerende ondernemingen prijsgegevens uitwisselen met betrekking tot de 

in het verzoek om een prijsopgave opgenomen kosten voor het ontwikkelen van 

prototypes en de gereedschapskosten voor de nieuwe Renault Mégane (de W84) 

om de levering voor dit model te delen. In de agenda staat het volgende genoteerd: 

"* W84 * prijsfuncties + kosten proto[type]s en gereedschapsmachines* W76 

(…)"
314

. 

                                                                                                                                                         

Laguna 340  361= 21 FF (et avait dit 

+ 30 à 40 FF) 

 X 73 P. AR 38 0,54 m
2 
+

 
10 FF (avant avait dit 

   35 0,5 m
2 

+ 18 et + 15FF) 

 LAC  190 1,06 m
2
 + 17 à 20 FF (était + 40) 

     PB + 18/20" 

310
  Zie […]. 

311
  Zoals reeds is gezegd, is de codenaam voor het Laguna-model X56. […]. 

312
 Zie […]. 

313
 Zie […]. De oorspronkelijke tekst in het Frans luidt: "Si Renault demande un effort (r.d.v. le 24.09) ne 

descendre pas + bas, mais ce sera une décision politique (il [Saint-Gobain] fera du -1% -2% donc il 

sera de quelques FF + cher)". 
314

 Zie […]. 
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(147) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
315

 hield 

Pilkington vol dat uit het bestaan van de agenda voor deze bijeenkomst niet kon 

worden afgeleid dat de bijeenkomst daadwerkelijk had plaatsgevonden. 

(148) De Commissie antwoordt dat Pilkington haar stelling dat de bijeenkomst 

uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden, niet heeft gestaafd. Bovendien is door de 

andere deelnemer, Saint-Gobain, niet betwist dat de bijeenkomst in kwestie heeft 

plaatsgevonden. De Commissie blijft daarom bij haar conclusies over het bestaan 

van de bijeenkomst in kwestie. 

(149) Volgens een door de Commissie gekopieerd document vond op 9 oktober 1998 in 

het bij de luchthaven Charles de Gaulle gelegen Hyatt Hotel een bijeenkomst 

plaats tussen de heer […] van Saint-Gobain en de heren […] van Pilkington
316

. 

Tijdens deze bijeenkomst had een van de agendapunten betrekking op "gelaagde 

zijruiten". De beide concurrerende ondernemingen "kwamen overeen dat P 

[Pilkington] & SGV [Saint-Gobain Vitrage] een onopvallend onderzoek dienden 

uit te voeren naar de potentiële wederzijdse voordelen van samenwerking eerst 

(met Asahi en anderen) – onderzoeken (   ) & doelstellingen & potentiële gedeelde 

of andere activiteit"
317

. Voorts deelde de heer […] Pilkington mee dat het "positief 

was dat commerciële betrokkenheid vereist was, overeengekomen af te spreken tot 

bijeenkomst […] [Pilkington] & […]. [Saint-Gobain]." Zoals blijkt uit deze notulen 

waren Saint-Gobain en Pilkington voornemens AGC te betrekken bij de 

"samenwerking" op het gebied van de zijruiten en eventueel bij andere activiteiten 

van de drie concurrerende ondernemingen
318

. Volgens Pilkington
319

 had deze 

samenwerking betrekking op de "voordelen van samenwerking bij het vaststellen 

van testnormen voor gelaagde zijruiten." De Commissie wijst er echter op dat deze 

notulen zijn opgesteld in het kader van een overleg dat niet beperkt bleef tot een 

eenvoudige technische samenwerking. Met betrekking tot deze "samenwerking" 

wordt geen specifieke afnemer genoemd. De Commissie concludeert dan ook dat 

ervan werd uitgegaan dat de samenwerking in beginsel voor alle autofabrikanten 

gold. 

(150) […] heeft een tabel van 6 bladzijden ingediend, hierna de "toewijzingstabel voor 

de Mégane" genoemd, die door […] werd gebruikt. Alle bladzijden zijn op 3 

november 1998 gedateerd
320

. Deze tabel werd door AGC opgesteld en bevat 

prijzen voor "Italië" (Pilkington), "Frankrijk" (Saint-Gobain) en "België" (AGC). 

De toewijzingtabel voor de Mégane bestaat uit meerdere subtabellen. Elke subtabel 

verwijst naar een specifiek model, de Mégane 5D (de B84), de Mégane 3D (de 

C84), de monospace (de J84), de Mégane berline 4D (de L84) en een specifieke 

                                                 
315

  Zie bladzijde 108 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
316

 Zie […], afschrift document EFL3, blz. 87, blz 24287. 
317

 Zie punt 6 van de agenda, document EFL3, blz. 3514 en blz. 24201, zie ook […], blz. 24268-24270. De 

oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “agreed that P & SGV should quietly examine potential 

mutual benefit of cooperation first (with working Asahi et al) examining (…) & objectives & potential 

shared or other activity.” “Positive that commercial involvement is required, agreed to arrange until 

meeting […] & […].”. 
318

 Deze samenwerking heeft ook betrekking op GM en het model Opel Zafira. Document EFL3, blz. 

24201. 
319

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 30 mei 2006, blz. 43 (antwoord op vraag 65), dossier 80, 

blz. 40308. 
320

 Zie […]. 
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Renault-fabriek te Douai in Frankrijk of Palencia in Spanje
321

. De basis voor deze 

tabel was het verzoek om een prijsopgave dat Renault bij een aantal leveranciers 

had ingediend voor de nieuwe Mégane-modellen. In het verzoek om een 

prijsopgave waren technische specificaties opgenomen voor de glasdelen voor 

deze nieuwe modellen. De toewijzingstabel voor de Mégane had tot doel ervoor te 

zorgen dat de prijzen voor het te leveren glas in het kader van het aanstaande 

contract voor de nieuwe Mégane hoger waren dan de minimumprijzen voor de 

oude Mégane. Deze subtabellen werden dus opgesteld om te worden gebruikt door 

[…] voor de berekening van de door AGC op te geven prijzen per glasdeel voor de 

nieuwe Renault Mégane, waarbij ervoor gezorgd werd dat de prijs hoger was dan 

de in het leveringscontract betreffende het oude Mégane-model vastgelegde prijs. 

Vanaf november 1998 diende de toewijzingstabel voor de Mégane als een soort 

referentie te worden gebruikt en bevatte dus de prijzen van Pilkington, Saint-

Gobain en AGC van de glasdelen voor de oude Mégane, de richtprijzen van 

Renault voor de oude Mégane (geel gearceerd) en de voorlopige minimumprijzen 

van AGC van de glasdelen voor de nieuwe Mégane alsmede een aantal product- en 

prijsgegevens en technische informatie die de concurrerende ondernemingen 

vergeleken op bijeenkomsten en/of tijdens telefoongesprekken om de levering van 

glasdelen voor de aanstaande Mégane-modellen te delen. Opgemerkt zij dat de in 

1998 en 1999 gemaakte afspraken tussen de drie concurrerende ondernemingen 

met betrekking tot Renault verband houden met leveringen, in het bijzonder voor 

de Mégane, tot 31 december 2003
322

. 

(151) De gegevens over de prijzen van Pilkington in de toewijzingstabel voor de […] 

waren hoofdzakelijk afkomstig van Pilkington. Met name de heer […] verstrekte 

aan […] prijsgegevens van Pilkington met betrekking tot de leveringen voor het 

oude […]-model tijdens een reeks contacten in de periode van mei tot november 

1998. De informatie over de prijzen van Saint-Gobain is hoofdzakelijk afkomstig 

van Saint-Gobain. De heer […] maakte de prijzen van Saint-Gobain bekend aan 

[…] tijdens een reeks contacten in dezelfde periode
323

. 

(152) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar betoogde 

Pilkington dat er geen bewijs voor is dat deze tabel is opgesteld aan de hand van 

haar bijdrage, en de onderneming suggereerde dat de heer […] de tabel voor eigen 

gebruik had opgesteld
324

. De bewering in de mededeling van punten van bezwaar 

dat prijsgegevens en technische informatie in de tabellen op bijeenkomsten of 

tijdens telefoongesprekken met andere concurrerende ondernemingen werden 

gedeeld wordt volgens Pilkington niet met andere bewijzen gestaafd. Pilkington 

stelt ten slotte ook dat de bewering in de verklaring van 7 april 2006, inzake het 

feit dat gegevens met betrekking tot Pilkington door de heer […] van Pilkington 

aan AGC waren verstrekt, algemeen van aard is en slechts op vage onbevestigde 

opmerkingen is gebaseerd. 

(153) De Commissie merkt op dat […] ten aanzien van dit punt als volgt luidt: "de 

gegevens over de prijzen van Pilkington waren hoofdzakelijk afkomstig van 

Pilkington. Met name de heer […] verstrekte aan de heer […] prijsgegevens van 

Pilkington met betrekking tot de leveringen voor het oude Mégane-model tijdens 

                                                 
321

 Zie […]. 
322

 Zie handgeschreven notities van de heer […] van 20 september 1999, […]. 
323

 Zie […]. 
324

 Zie blz. 109 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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een reeks contacten in de periode van mei tot november 1998. (…) Deze tabel 

werd (…) door de heer […] gebruikt om zich voor te bereiden op de aanstaande 

besprekingen met Pilkington en Saint-Gobain over de nieuwe Mégane. (…) In 

november 1998 trachtten Pilkington, Saint-Gobain en [AGC] tot een akkoord te 

komen over de prijzen voor glasdelen voor de nieuwe Mégane-modellen. Tijdens 

deze besprekingen werden tussen Pilkington, Saint-Gobain en [AGC] gegevens 

over de prijzen voor de oude en de nieuwe Mégane uitgewisseld"
325

. Hieruit blijkt 

dat […] niet vaag maar degelijk onderbouwd is wat de verwijzingen betreft naar de 

bron van de gegevens en de wijze waarop deze gegevens vervolgens zijn gebruikt. 

Derhalve blijft de Commissie bij haar conclusies over de bewijskracht van deze 

documenten die in de mededeling van punten van bezwaar zijn uiteengezet. 

(154) Aan het einde van deze toewijzingstabel voor de Mégane is een vergelijking 

opgenomen van december 1997 tot december 2000 tussen de prijzen van AGC 

("België") en Saint-Gobain ("Frankrijk") voor de achterruit van het oude Scénic-

model
326

. Voorts wordt de door de heer […] van Saint-Gobain verstrekte 

informatie vermeld. […] heeft een kopie van het oorspronkelijke document 

verstrekt waarop de heer […] handgeschreven prijsaantekeningen heeft gemaakt. 

De heer […] heeft dit document in of omstreeks september 1998 aan de heer […] 

overhandigd
327

. Het is een spreadsheet met handgeschreven prijsgegevens van 

Saint-Gobain. De heer […] gebruikte deze prijzen van Saint-Gobain en nam deze 

op in zijn tabel
328

. Opgemerkt moet worden dat het handschrift van de heer […] op 

dit document is terug te vinden, aangezien het overeenstemt met het handschrift op 

de documenten die door de Commissie in het bureau van de heer […] van Saint-

Gobain in Frankrijk werden gekopieerd
329

. 

(155) De heer […] maakte handgeschreven aantekeningen tijdens een contact met de 

heer […] in 1998 met betrekking tot de Renault-modellen Vel Satis (de X73) en de 

Laguna II (de X74). De naam in de rechterbovenhoek van de notities is "[…]", die 

bij Saint-Gobain de […] van […] was
330

. AGC had toen 65% van de leveringen 

voor het vorige Mégane-model. Uit de notities blijkt dat Saint-Gobain als 

belangrijkste leverancier de verwarmde achterruit ("Heated Rear Window" of 

"LAC" in het Frans)
331

 en de zijruiten ("LTB" in het Frans)
332

 wilde leveren; aan 

de heer […] werd medegedeeld dat AGC haar aandeel van 65% als volgt zou 

                                                 
325

 Zie […]. De oorspronkelijke tekst in het Engels luidt: “the source of the information on Pilkington’s 

prices was primarily Pilkington. In particular Mr […] supplied to Mr […] Pilkington’s pricing 

information on supplies for the old […], during a series of contacts in the period from May to 

November 1998. (…) This table was (…) used by Mr […] to prepare himself for the up and coming 

discussions with Pilkington and Saint-Gobain on the new […]. (…) In November 1998, Pilkington, 

Saint-Gobain and [AGC] tried to agree prices for glass parts for the […] models. During these 

discussions, information on prices for the […] was exchanged among Pilkington, Saint-Gobain and 

[AGC]”. 
326

 Zie […]. 
327

 Zie […]. De datum op het document, te weten 28 september 1998, is door […] met de hand geschreven. 

[…]. 
328

 Zie […]. 
329

 Zie document CD14, blz. 5348-5354 en CD15, blz. 5355-5369 met handgeschreven notities van de heer 

[…]. 
330

 Zie […]. 
331

 "LAC" is de afkorting van "lunette arrière chauffante" (verwarmde achterruit). 
332

 "LTB" is de afkorting van "latérale trempé bombé" (zijruiten). 
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behouden: "Wij zijn leider ik zou 1 kleine verwarmde achterruit en zijruiten willen 

hebben u krijgt uw 65%"
333

. 

(156) Blijkens de handgeschreven notities van de heer […] van AGC nam […] op 

18 december 1998 met zijn mobiele telefoon contact op met de heer […] van 

Saint-Gobain. In de handgeschreven aantekeningen is het nummer van de mobiele 

telefoon van de heer […] opgenomen, een nummer dat in een door de Commissie 

gekopieerd document wordt bevestigd
334

. Uit de in de notities opgenomen 

agendapunten van het overleg met Saint-Gobain blijkt dat beide concurrerende 

ondernemingen voornemens waren commercieel gevoelige informatie uit wisselen, 

zoals de strategie die diende te worden gevolgd met betrekking tot het model 

Espace van Renault (de W81): "[…] Enkele punten verduidelijken, Strategie W81 

uitwerken"
335

. 

(157) In algemene zin verwijst de Commissie, ten aanzien van het soort gegevens dat 

wordt uitgewisseld, naar de handgeschreven notities van de heer […] van AGC 

welke ramingen bevatten van het aandeel van de grote drie in de leveringen aan 

PSA voor 1998. Uit de notities blijkt dat AGC ("Z") in 1998 een geraamd aandeel 

van 25%, 26,9% en 29,0% zou hebben (afhankelijk van de eigen ramingen van 

elke concurrerende onderneming); volgens de prognoses zou Pilkington ("Y") een 

aandeel van 22,6%, 22,2% en 26,0% hebben; en Saint-Gobain ("X") een aandeel 

van 52,0%, 49,7% en 44% in 1998
336

. Deze handgeschreven notitie is een vroeg 

voorbeeld van de wijze waarop de grote drie hun respectieve posities vergelijken, 

in dit geval voor een specifieke afnemer, ten einde op de plannen van de andere 

spelers te anticiperen. De drie concurrerende ondernemingen maakten dit soort 

vergelijking ook voor de gehele EER-markt en voor de periode 1999-2003, zoals 

blijkt uit een document dat door de Commissie is gekopieerd en dat in overweging 

(114) wordt weergegeven
337

. Dit vergemakkelijkte de toewijzingsregeling, wat een 

van de doelstellingen van de afspraken tussen de concurrerende ondernemingen 

was. Aangezien de poging van de ondernemingen om door middel van deze 

vergelijking op elkaars marktgedrag te anticiperen de mededinging beperkte, acht 

de Commissie de uitwisseling van dit soort commercieel gevoelige gegevens in 

strijd met artikel 81 van het Verdrag. 

                                                 
333

 Zie […]. De oorspronkelijke tekst in het Frans luidt: "On est leader je voudrais avoir 1 petite LAC et 

LTB vous aurez vos 65%". 
334

 Zie […], zie document SM25, blz. 1312-1313, […]. 
335

 Zie […]. De oorspronkelijke tekst in het Frans luidt: "Clarifier certaines choses, faire le point Stratégie 

W81". 

336
 Zie […] 

"   SPX   SGV   PILK 

PSA X Y Z X Y Z X Y Z 

98 52.0 22.6 25.0 49.7 22.2 26.9 44.0 26.0 29.0  

   (1,889)   (2,180)   (2178)" 

337
  Zie document CC4, blz. 1490-1492. 
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4.4.2. 1999 

4.4.2.1. Samenvatting 

(158) In de loop van 1999 werden de contacten tussen Saint-Gobain, Pilkington en AGC 

talrijker. De bijeenkomsten en contacten hadden betrekking op gecoördineerde 

acties ten aanzien van verscheidene verwachte leveringscontracten en bestaande 

contracten voor voertuigen. Begin 1999 en op 20 september 1999 vonden twee 

trilaterale bijeenkomsten tussen de concurrerende ondernemingen plaats, en verder 

een trilateraal contact op 15 januari 1999. Voorts vonden in 1999 ten minste tien 

bilaterale contacten plaats: Saint-Gobain en AGC overlegden acht maal met elkaar, 

en wel op 12 februari, 22 april, 16 juni, 20 september, 30 september, 26 oktober, 2 

november en 11 november, terwijl Saint-Gobain en Pilkington op 15 juli, en AGC 

en Pilkington op 9 maart een ontmoeting hadden. 

(159) Het overleg tussen de concurrerende ondernemingen had betrekking op een reeks 

modellen van PSA (in de loop van 1999, zoals blijkt uit een document van 17 

december 1999, op 20 september, 30 september, 26 oktober en 2 november), 

Renault (12 februari, 9 maart, 22 april, 16 juni, 20 september, 30 september en 11 

november), Volkswagen (15 juli) en General Motors (bijeenkomst begin 1999). 

4.4.2.2. Chronologische beschrijving van de contacten 

(160) Op basis van een door de Commissie gekopieerd document met handgeschreven 

aantekeningen van de heer […] bij AGC, kan worden geconcludeerd dat de drie 

concurrenten gegevens uitwisselden met betrekking tot de prijzen en hoeveelheden 

van getinte en gecoate voorruiten voor de […]. De aantekeningen, die waren 

gedateerd 15 januari 1999
338

, waren door de heer […] gemaakt tijdens 

telefoongesprekken met Saint-Gobain en Pilkington welke plaatsvonden tussen 

september en december 1998. In deze handgeschreven notities is een samenvatting 

opgenomen van de prijsgegevens en andere commercieel gevoelige informatie 

zoals volumes, die de heren […] van AGC, […] van Saint-Gobain en […] van 

Pilkington onderling uitwisselden. Deze notities hebben met name betrekking op 

de prijzen van Pilkington en Saint-Gobain en meer in het bijzonder op de 

prijsverlagingen en prijsverhogingen die de concurrerende ondernemingen aan 

[…] wilden opleggen in ruil voor een algehele verhoging van het aantal in 1999 

aan […] te leveren gecoate voorruiten van […] tot […]: “SGV: in '98 geleverde 

volumes (PET) = […] ; bereid in '99 naar […] te gaan met een prijsstijging voor 

[…] (+40* FF) […] (+50*FF), […] (+100*FF) (= + 12MIO FF op de omzet). 

Verlaging van 30 FF voor […] (= -0,7 MIO FF op de omzet)”.
339

 Tevens kan 

worden vastgesteld dat de concurrerende ondernemingen prijsgegevens 

uitwisselden met betrekking tot de geraamde leveringsvolumes en de jaarlijkse 

productiecapaciteit voor gecoate voorruiten voor de […]: “PB [Pilkington]: PBF 

                                                 
338

  Zie door de Commissie gekopieerd document SM44, blz. 1, blz. 1422. Zie ook […]. 
339

 Zie door de Commissie gekopieerd document SM44, blz. 1, blz. 1422. Zie ook […]. De oorspronkelijke 

Franse tekst luidt als volgt: "SGV: quantités livrées en ’98 (PET) =[…]; accepte de passer à […] en 

’99 avec une hausse de prix sur […] (+40* FF) […] (+50*FF), […] (+100*FF) (= + 12MIO FF sur 

C.A.). Réduction de 30 FF sur […] (= -0,7 MOI FF sur C.A.)”. 
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[…] getint 203FF Siglasol (PET
340

) 255FF  = ○ 152FF volumes ’98 =

 50,000 capaciteit PB in PET 100,000/150,000.
341

 

(161) In haar schriftelijk antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
342

 

ontkende Pilkington niet dat sommige gegevens door Saint-Gobain en Pilkington 

waren verstrekt. De onderneming beweert echter dat de ingediende gegevens geen 

betrekking hebben op prijsvoornemens. 

(162) Ten eerste stelt de Commissie vast dat Pilkington heeft toegegeven dat haar 

vertegenwoordiger heeft deelgenomen aan deze bijeenkomst, waarop gevoelige 

informatie over prijzen en volumes werd uitgewisseld. Ten tweede heeft de 

uitwisseling van deze informatie niet alleen betrekking op het verleden, maar ook 

op een verwachte volumestijging voor 1999 in ruil voor een prijsverlaging per 

stuk. Ten derde beweert Pilkington dat de Commissie niet duidelijk heeft kunnen 

maken waarom zij deze uitwisseling van gegevens als onderdeel van een 

overeenkomst beschouwt. De Commissie heeft dit contact echter in punt 372 van 

de mededeling van punten van bezwaar opgenomen bij de contacten met 

prijscoördinatie als discussiepunt omdat de kennis van de prijzen van andere 

spelers de concurrenten in staat stelde hun prijszettingsstrategieën te coördineren, 

waaruit blijkt dat de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie die tijdens 

deze bijeenkomst plaatsvond, onderdeel uitmaakte van de overeenkomst. De 

Commissie is het derhalve niet met de verklaringen van Pilkington eens en zij 

handhaaft de conclusies die zij in de mededeling van punten van bezwaar heeft 

vastgelegd. 

(163) Begin 1999 vond een bijeenkomst plaats tussen […] van Saint-Gobain, Pilkington 

en AGC om de komende onderhandelingen te bespreken voor […], ook wel […] 

genoemd. […] vond deze bijeenkomst plaats in het Brussels Holiday Inn of 

Novotel Airport Hotel met als deelnemers van Pilkington de heer […] of de heer 

[…], van Saint-Gobain de heer […] en van AGC de heer […]
343

. De concurrenten 

wisselden gegevens uit om het contract voor […] onderling te verdelen en de 

prijsniveaus die zij wilden opgeven, te bespreken. In de tabel "Samenvatting + 

Richtprijzen" wordt een overzicht gegeven van de verschillende prijzen die elke 

concurrent van plan was op te geven voor de verschillende glasdelen van de 

[…]
344

. De bedoeling was dat AGC de driehoekruitjes voor- en achteraan, beide 

geïncapsuleerd zou leveren omdat haar prijsopgave in euro´s voor deze delen het 

laagst was, 20,95 (voor groen glas) en 24,02 (sundym), tegen 24,44 en 27,28 voor 

Pilkington, dat Pilkington het glas voor de portieren en de achterruiten zou leveren 

(bijvoorbeeld 9,87 tegen 12,15 voor AGC en geen prijsopgave voor Saint-Gobain) 

en dat Saint-Gobain de voorruiten zou leveren (volgens de tabel was de 

prijsopgave 44,69 voor de groene versie en 90,72 voor het gecoate exemplaar, 

terwijl Pilkington voor hetzelfde deel bedragen van 46,25 en 100,60 zou opgeven). 

                                                 
340

 De term PET wordt meestal gebruikt als afkorting van gecoate voorruit. 
341

 Zie door de Commissie gekopieerd document SM44, blz. 1, blz. 1422. Zie ook […]. 
342

  Zie blz. 110 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
343

  Zie […]. 
344

  Zoals reeds werd toegelicht staat "X" voor Saint-Gobain, "Y" voor Pilkington en "Z" voor AGC. Zie 

document […]. 
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(164) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
345

 

betoogde Pilkington dat […] niet door enig bewijs werd gestaafd. Desondanks 

bevestigde Pilkington "dat een dergelijke bijeenkomst inderdaad had 

plaatsgevonden", en dat zij deze had bijgewoond. Pilkington ontkende echter dat er 

op deze bijeenkomst overeenstemming werd bereikt over het desbetreffende 

voertuig of met betrekking tot andere vraagstukken). 

(165) De Commissie neemt er nota van dat Pilkington heeft erkend dat de bijeenkomst 

heeft plaatsgevonden en dat zij daaraan heeft deelgenomen. Wat het 

bewijsmateriaal betreft blijkt uit […] duidelijk genoeg wie de deelnemers waren 

(door Pilkington zelf bevestigd en niet betwist door Saint-Gobain) en welk 

onderwerp werd besproken. […] is derhalve geloofwaardig gezien het geheel van 

samenhangend bewijsmateriaal dat hij heeft ingediend en dat door geen enkele 

andere deelnemer wordt weerlegd. Daarom blijft de Commissie bij haar conclusie 

over het plaatsvinden van deze bijeenkomst en de inhoud van de besprekingen. 

(166) Op 12 februari 1999 namen […] van AGC en de heer […] van Saint-Gobain 

contact met elkaar op; hierbij wisselden de beide concurrenten informatie uit over 

het model Espace (de W81), de Mégane (de J64) en de Laguna
346

. Volgens de 

aantekeningen […] wilden AGC ("SPL") en Saint-Gobain ("SGV") de gelaagde 

voorruit ("PBF") van het model Laguna onderling verdelen.  

“(…)* PBF Laguna teinté  255 SPL Serie  50% 

 van wat er overblijft 

       

  260 SGV Serie    50%" 
347

  

(167) Op 9 maart 1999 had de heer […] van AGC een onderhoud met de heer […] van 

Pilkington (laatstgenoemde onderneming werd aangeduid met "I", d.w.z. Italië), 

waarbij zij informatie uitwisselden over de OE-vervangingsglasmarkt (marché 

pièce de rechange of "MPR"). De twee concurrenten wisselden informatie over 

voorstellen voor het oude model Clio (de X57) die aan Renault zouden worden 

voorgelegd: “MPR Hij [Renault] heeft ons erover gesproken, maar tot op heden 

nog geen brief (idem F). Voorstellen gelden voor 100% x 57; zoniet, niets"
348

. “F” 

staat voor Frankrijk, d.w.z. Saint-Gobain. Uit de laatste zin blijkt dat Pilkington 

AGC meedeelde dat zij een prijs had ingediend voor het totale pakket voorruiten 

voor de X57 maar dat zij, indien zij geen 100% zou krijgen, geen voorruiten 

zouden leveren.
349

 

(168) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
350

 

beweerde Pilkington dat tijdens dit contact geen gevoelige informatie werd 

uitgewisseld. Volgens Pilkington rapporteerde de heer […] slechts wat Renault 

                                                 
345

  Zie blz. 173-174 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
346

  Zie […]. 
347

 Zie […]. 
348

 Zie [...]. Het oorspronkelijke Frans luidt als volgt: "[...]". 
349

 Zie [...]. 
350

  Zie blz. 111 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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hem had verteld, namelijk dat Renault slechts geïnteresseerd was in offertes voor 

100% van het contract. 

(169) De Commissie is het hiermee niet eens. Afgezien van de door Pilkington 

genoemde zin, die slechts het eerste deel vormt van de verklaring waarvan in de 

aantekeningen sprake is, duidt de eenvoudige lezing van de volgende regel van 

document 17 op een veel uitvoeriger gesprek met een gedachtewisseling over de 

offerte voor de gecoate voorruit (PBF) van de Laguna voor de OE-

vervangingsmarkt. De heer […] verweet de heer […] dat hij had vals gespeeld, wat 

impliceert dat zij een "dekkings"overeenkomst hadden gesloten waaraan de heer 

[…] zich niet gehouden had toen hij zijn offerte bij Renault indiende. Om zijn 

afwijkende gedrag ten opzichte van wat de heer […] als afgesproken beschouwde 

te rechtvaardigen beweerde de heer […] dat hij het over een richtsnoer, maar niet 

over een vaste afspraak had gehad. Gezien het voorafgaande blijft de Commissie 

bij haar interpretatie van het contact die in de mededeling van punten van bezwaar 

is uiteengezet. 

(170) Op 22 april 1999 had de heer [...] van AGC contact met de heer [...] van Saint-

Gobain ([...])
351

. Hierbij wisselden zij informatie uit met het doel de prijzen voor 

gelaagde voorruiten ("PBF" of "parebrise feuilleté") voor de OE-

vervangingsmarkt te verhogen, een onderwerp dat in latere bijeenkomsten door de 

drie concurrenten verder zou worden besproken ("à réfléchir"). Uit de notities van 

de heer [...] blijkt dat de concurrenten van plan waren in de toekomst bijeen te 

komen, hetzij in de woning van de heer [...] van Pilkington ("chez [...]") of bij de 

heer [...] van Saint-Gobain thuis ("chez [...]"): "MPR: v.b. bepaalde prijzen voor 

getint glas verhogen en de PBF evenveel verlagen te overwegen risico de gelaagde 

voorruiten te verliezen (…) volgende bijeenkomsten bij [...] of bij [...] Zeer 

gevaarlijk Volgende week met vakantie"
352

. Opgemerkt zij dat de concurrenten 

zich bewust bleken te zijn van de problematische aard van de bijeenkomsten ("très 

dangereux"). 

(171) Op 16 juni 1999 had de heer [...] van AGC een gesprek met de heer [...] van Saint-

Gobain ([...])
353

. Hierbij werd prijsinformatie uitgewisseld voor de voorruiten van 

de Laguna, de Master (X76) en de Trafic (X70): "(…) 10 000 Laguna gelaagde 

voorruiten voor 450 FF (…) 2. X76 gelaagde voorruiten ((SPLX 190 FF) prijs 198 

getint (…) 3. X70 231.71+2.29=234.00 dekken op 240 of 250"
354

. Hieruit 

blijkt dat de concurrerende ondernemingen wat de Master betreft van plan waren 

elkaar te "dekken". Uit punt 4 van de aantekeningen blijkt dat zij ook 

prijsgegevens uitwisselden als follow-up van de gesprekken die op 18 en 28 mei 

1998 hadden plaatsgevonden over prijsverlagingen wegens 

"productiviteitsverbeteringen". Tijdens dit contact namen zij zich ook voor de 

prijzen voor deze modellen te coördineren. Zij kwamen met name overeen om in 

2000 en 2001 per jaar een korting van 1 à 2% toe te kennen (vergeleken met de 

                                                 
351

 Zie [...]. 
352

 Zie [...]. Zie document SM25, waarin dezelfde afkortingen voor de namen van de heer [...] en de heer 

[...] werden gebruikt, blz. 1312-1313. De oorspronkelijke Franse tekst luidt als volgt: "MPR: ex. 

augmenter certaines prix sur les trempés et baisser d'autant le PBF à réflechir  risque de perdre les 

PBF (...) réunions prochaines ou chez [...] ou chez [...] Très dangereux Sem. proch. en vacances". 
353

 Zie [...]. 
354

 Zie [...]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt als volgt: “(…) 10,000 Laguna laminated windshields in 

layers at 450 FF (…) 2. X76 laminated windshields (SPLX 190 FF) price 198 tinted (…) 3. X 70 

231.71+2.29=234.00 cover at 240 or 250”. 
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korting van 2% die in mei 1998 was voorzien voor 2000), maar geen verlaging in 

1999 indien de marktaandelen van de concurrenten gehandhaafd werden en de 

resultaten over 1999 positief waren
355

. 

(172) Volgens een document dat 15 juli 1999 is gedateerd en door de informant is 

verstrekt
356

 wisselden de heer [...] van Saint-Gobain en Pilkington prijsgegevens 

uit met betrekking tot de door Volkswagen gevraagde richtprijs voor de achterruit, 

de voorruit, de zijachterruiten en de zijruiten van het model Polo A04. De 

handgeschreven aantekeningen van de heer [...]
357

, die zijn gehecht aan een 

faxbericht dat hij van [...] had ontvangen, omvatten een prijsvergelijking voor deze 

glasdelen alsook een uitwisseling van informatie over de jaarlijkse vraag naar 

glasdelen voor de Polo A04. Het document bevat vier kolommen met 

prijsgegevens voor "S" (volgens de informant wordt hiermee Splintex bedoeld, 

maar waarschijnlijk betreft het een verwijzing naar Saint-Gobain), voor "P", d.w.z. 

Pilkington, voor "A", waarmee AGC/Asahi wordt bedoeld, en voor [...]. De eerste 

twee kolommen, "S" en "P", bevatten prijzen voor verscheidene glasdelen, wat 

volgens de Commissie bewijst dat deze twee concurrenten het overleg bijwoonden. 

(173) De aantekeningen [...] van 20 september 1999 bevatten een agenda van een 

bijeenkomst met de heer [...] van Saint-Gobain ([...], zie overweging (171)) die 

later op de dag zou plaatsvinden. [...] werd deze afspraak vastgelegd tijdens een 

telefoongesprek dat in de ochtend voorafgaand aan de vergadering werd gevoerd: 

"* Doel 84 + process sheets te documenteren * 206 WS in Poissy?? * T.O. M49 

Berlingo: (…) * levenseinde Laguna * % Sogedac"
358

. Bladzijden 2 tot en met 5 

van dezelfde handgeschreven notities hebben betrekking op een bijeenkomst die 

later op dezelfde dag (20 september 1999) in Parijs plaatsvond
359

. 

(174) De in overweging (173) genoemde bijeenkomst vond plaats in het appartement van 

de heer [...] in het 16de arrondissement van Parijs, met de heer [...] van Saint-

Gobain, de heer [...] van Pilkington en de heer [...] van AGC
360

. Uit de 

aantekeningen van de heer [...] blijkt dat de concurrenten informatie, prijzen en 

andere commercieel gevoelige informatie uitwisselden met het doel de levering 

van glasdelen aan PSA te verdelen voor de volgende modellen van 

Peugeot/Citroën: 206, de Berlingo (de M49), 307 (de T5), de T52 break, de 306, de 

T49, 307 coupé convertible (de T56) en de 206 coupé (de T16)
361

.  

(175) Uit dezelfde aantekeningen kan worden opgemaakt dat de concurrenten informatie 

uitwisselden over hun respectievelijke aandeel in de leveringen aan afnemer 

Peugeot, zowel in termen van volume (m
2
) als in waarde ("C.A." staat voor 

"chiffre d'affaires" oftewel omzet) om het percentage van hun leveringen aan 

                                                 
355

 Zie […]. 
356

  Zie blz. 37 en 43 van het dossier. 
357

  Zie blz. 43 van het dossier. De "S" in de tabel zou ook voor Splintex kunnen staan; het is evenwel 

waarschijnlijk dat hiermee Saint-Gobain wordt bedoeld omdat de informant ook verwijst naar "A", 

waarmee naar alle waarschijnlijkheid AGC (of Asahi) wordt bedoeld. 
358

 Zie [...]. De originele Franse tekst luidt als volgt: "* Cible 84 + fiches process à documenter * 206 WS à 

Poissy?? * T.O. M49 Berlingo: (…) * fin de vie Laguna * % Sogedac".  
359

  Zie [...]. 
360

 Zie [...].  
361

  Zie [...]. 
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Peugeot te vergelijken. Deze vergelijking was bedoeld om de leveringscontracten 

voor Peugeot te verdelen
362

. 

(176) Volgens bladzijde 5 van dezelfde aantekeningen wisselden de concurrenten 

informatie uit over prijstoeslagen in verband met de gereedschapskosten voor 

Venus en Sundym voor het model Peugeot T49.
363

 Zowel Saint-Gobain als 

Pilkington deelden AGC mee dat zij niet van plan waren de delen voor de T49 te 

leveren
364

. De drie concurrenten wisselden voorts prijsinformatie uit voor de 

Peugeot 307 coupé convertible (model T56) om de levering voor dit model te 

kunnen verdelen
365

. 

(177) [...] zoals blijkt uit de handgeschreven notities over de bijeenkomst van 20 

september 1999 waren de concurrenten tevens van plan de leveringen aan Renault 

te verdelen. Zo zouden Saint-Gobain en AGC elk 40% van de order van Renault 

leveren en Pilkington 20%. Tijdens deze bijeenkomst zou Pilkington (PB) echter 

hebben verklaard dat zij 25% wenste te leveren (“PB eist 25% bij RENAULT”)
366

. 

Daarom werd het aandeel van elke concurrent opnieuw berekend op basis van een 

38/38/24-verdeling ("38% / 38% / 24% tegen 2001/2002")367 in plaats van de 

oorspronkelijk voorgenomen 40/40/20-verdeling. 

(178) De achtergrond is dat de drie leveranciers een verzoek om een prijsopgave van 

Renault hadden gekregen voor de nieuwe Mégane, maar elke onderneming hierbij 

andere technische specificaties had ontvangen
368

. Om de order voor bepaalde 

Renaultmodellen volgens plan te kunnen opsplitsen, wisselden de concurrenten 

prijsinformatie en technische gegevens uit over de door Renault voorgeschreven 

technische specificaties. Uit de aantekeningen blijkt dat de concurrenten informatie 

uitwisselden over de volgende modellen
369

: Renault Mégane 5D (de B64), Mégane 

monospace (de J64), Laguna (de X64) en Twingo
370

.  

(179) Volgens bladzijde 2 van de aantekeningen van deze op 20 september 1999 

gehouden vergadering wisselden de concurrenten informatie uit over de in het 

verzoek om een prijsopgave van Renault vermelde richtprijzen. Hierbij werden 

                                                 
362

  Zie [...]. 

  

 "SGV PB SPL  G. PB S.G. Sogedac 

m² 53 à 54 17 à 18 25,2% car set 1,5 12 61,3% = 100% 

à ce jour 

C.A. 50% 23 à 24 27,2% C.A. 0,8 18 54 = 100% 

 70% LTB       

  65% avec T5"       

 
363

  "T49  SGV [Saint-Gobain] 76 FF 76 FF VENUS GRIS 10 Outill. c. 60 kF 3 moules à 700’000 FF x 3 

SUNDYM     PB [Pilkington] 39 à 40 AV + 8 FF joint de m. o. 35 à 37  AR + 10 FF coût estimé joint   

SPX [Splintex]? Outillages". Zie [...]. 
364

  Saint-Gobain en Pilkington deelden AGC mee dat zij "Pas intéressé" waren.
 
Zie [...]. 

365
  Zie [...]. 

366
 Zie [...]. 

367
 Zie [...],"à l'horizon" in de oorspronkelijke Franse tekst. 

368
 Zie [...]. 

369
  De notities bevatten ook een vergelijking van de Nissan Micra met de Clio en de Almera. 

370
 Zie [...]. 
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technische en commerciële gegevens uitgewisseld met betrekking tot de technische 

specificaties van Renault voor de nieuwe Mégane (de B84), met de bedoeling de 

order voor de nieuwe Mégane onderling te verdelen
371

. Aangezien in de door 

Renault gevraagde richtprijs geen rekening was gehouden met transport- en 

verpakkingskosten
372

 gebruikten de concurrenten de "aanvangsprijs"
373

 – waarin 

deze kosten niet waren opgenomen – als uitgangspunt voor de informatie-

uitwisseling. Deze uitwisseling betrof de technische offerte, d.w.z. de glasdelen 

voor het prototype van de nieuwe Mégane
374

. Uitgaande van een aanvangsprijs van 

181 FF stelde Saint-Gobain voor een richtprijs van 232 FF voor de gelaagde 

voorruit (PBF) inclusief transportkosten ("f.co" betekent inclusief transportkosten) 

aan Renault voor te leggen: “Richtprijzen - productkenmerken – richtprijs 

beglazing exclusief verpakking en transport/aanvangsprijs gelaagde voorruit B64 

Juli ’99  raming SGV 232 FF f. co  richtprijs 181 aanvangspunt, exclusief 

verpakking 225 indien definitief. Bovenstaande en f. co + em  zichtbare randen + 

15 F.F.
375

” De concurrenten berekenden tevens de prijs voor de serieproductie van 

de gelaagde voorruit, de "DMS"-prijs ("Démarrage en série" of begin van 

serieproductie) die werd geraamd op 225 FF (“en 2000 DMS 225”)
376

. De 

concurrenten hielden er verder rekening mee dat, indien het glasdeel 

onbeschermde randen had zoals door Renault werd gevraagd (“bords apparents”), 

15 FF zou moeten worden bijgeteld: “in 2000 DMS 225 indien zichtbare randen 

+15 = 240”
377

. Bijgevolg raamden de concurrerende ondernemingen dat de prijs 

voor de levering van de gelaagde voorruit met randbescherming in 2000 240 + 15 

FF zou bedragen voor in serie geproduceerde glasdelen voor de Mégane. 

(180) Verder wisselden de concurrenten tijdens deze bijeenkomst ook technische 

gegevens en prijsinformatie uit met betrekking tot de specificaties die Renault had 

opgegeven voor het nieuwe model Laguna (de X74). De concurrenten wisselden 

met name informatie uit inzake de door Renault gewenste voorruit. Pilkington gaf 

de volgende raming (230 FF voor de ene en 238 FF voor de andere specificatie): 

"x74 WS 230 FF 21 FT 238 FF 26 FT 1.51 m² / 2.1+2.1 / prijs f.co 2000"
378

. 

(181) Uit bladzijde 3 van dezelfde aantekeningen blijkt dat de drie concurrerende 

ondernemingen ook prijsgegevens uitwisselden met betrekking tot prijstoeslagen 

voor gelaagde voorruiten ("PBF" – parebrise feuilleté), de zijruiten vooraan 

("PAV" – porte avant of voorportier), de zijruiten achteraan ("PAR" – porte 

arrière of achterportier), de vaste zijruit achter ("CUST" - custode of vaste zijruit 

achter) en de verwarmde achterruit ("LAC" – lunette arrière chauffante of 

verwarmde achterruit) van de nieuwe Mégane die in de periode 2000 – 2003 

dienden te worden geleverd
379

: "ATH SGV + 175 FF moet worden verhoogd tot  

                                                 
371

 [...] verwees [...] per vergissing naar deB64, de oude Mégane, terwijl in deze notities de B84 wordt 

genoemd, d.w.z. de nieuwe Mégane. Zie [...]. 
372

 Met "em" wordt "emballage" (verpakking) bedoeld.  
373

  In het oorspronkelijke Frans "Prix départ". 
374

 Zie [...]. 
375

  Zie [...]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt als volgt: "Prix cibles – caractéristiques produits – cible 

vitrage hors emballage et transport / prix depart PBF B64 Juillet '99 est. SGV 232 FF f. co cible 181 

départ, hors emball 225 si définitif. ci-dessus et f. co + em bords apparents + 15 F.F.".  
376

 Wanneer de serieproductie van glasdelen begint daalt de prijs die gewoonlijk "DMS-prijs" wordt 

genoemd (“démarrage en série”), zie [...].  
377

 Zie [...]. In het oorspronkelijke Frans staat "si bords apparents". 
378

 Zie [...]. "FT" duidt op dwarse kromming, zie [...]. 
379

 "SGV" is Saint-Gobain en "PB" is Pilkington. [...].  
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415 16.10.99 DMS 2003 SGV 400 400 392 29 mm FT + 20 FF zichtbare randen 

met laag      PB 408 401 398 16 mm FT 230+190 = 420/425 indien FT 29 mm 

(…)”
380

. De prijzen in Franse frank werden vergeleken met de referentieprijs van 

een gecoate voorruit van bepaalde afmetingen, d.w.z. voor een oppervlakte van een 

vierkante meter met een dwarse kromming van minder dan 20 mm en voor een 

oppervlakte van 1,5 m
2
 met een dwarse kromming van minder dan 20 mm. Hieruit 

blijkt dat de concurrenten voor de periode 2000-2003 rekenden op prijsdalingen als 

gevolg van de verbeterde productiviteit en tevens een prijstoeslag wensten te 

berekenen voor verscheidene bijkomende eigenschappen (zie "+ 10 indien FT" 

enz): “PBF 1 m² 2000 170 ATH FT<20 2001 155 2002 145 2003 130/140   1.5 m² 

FT<20 2000 200 2001 190 + 10 indien FT    20 à 30 2002 180 + 20 indien FT    > 30  

2003 170 2° ruit + 10 FF indien complexe ruit + 15 FF”
381

. 

(182) Uit bladzijde 4 van dezelfde aantekeningen blijkt dat Saint-Gobain, Pilkington en 

AGC bovendien prijsinformatie uitwisselden over de Renault Twingo. Saint-

Gobain leverde alle ruiten in de voorportieren (PAV), Pilkington [...]. Saint-

Gobain deelde mee dat zij haar prijs met 0,15% zou verlagen: “Twingo service ‘99 

PAV  100% SGV  0,15%  LAC  100% PB  0% CUST  50% 50%”
382

. 

Verder wisselden Saint-Gobain en AGC prijsinformatie uit over het model Laguna 

voor 1999 en 2000
383

, niet alleen inzake de glasdelen voor de verwarmde achterruit 

(LAC), de gelaagde voorruit (PBF en het achterzijruitje (CUST) van het destijds 

gangbare Laguna-model, maar ook over vervangingsvoorruiten
384

. 

(183) Uit bladzijde 4 van de aantekeningen [...] over de bijeenkomst van 20 september 

blijkt bovendien hoe de concurrerende ondernemingen elkaar zouden "dekken" 

indien Renault bij hen een verzoek om prijsopgave zou indienen voor de Mégane 

monospace (de J64). In dat geval zouden Saint-Gobain en Pilkington AGC 

"dekken", met andere woorden, zij zouden een hogere prijs opgeven zodat AGC 

het leveringscontract in de wacht zou slepen: "J64 (...) PB en SGV dekken ons 

indien prijsverlaging"
385

. 

(184) Blijkens de aantekeningen in kwestie bespraken de concurrenten tevens hoe zij de 

aan de autoproducenten te verstrekken informatie konden beperken om de orders 

onderling te kunnen verdelen. Soms stuurden autofabrikanten blancoformulieren 

naar de autoglasleveranciers met het verzoek een volledig overzicht te geven van 

hun prijzen voor de verschillende onderdelen van de voorruiten, zijruiten en 

achterruiten. Op deze formulieren, de zogeheten "décomposition de prix", moesten 

tien- tot vijftien rijen met gegevens worden ingevuld. Met de afkorting "Décompo" 

in de aantekeningen [...] wordt een dergelijk formulier bedoeld. Uit de notities 

blijkt dat Pilkington, Saint-Gobain en AGC informatie uitwisselden over de vraag 

welke prijselementen zij aan Renault zouden meedelen. Afgesproken werd dat 

AGC de prijs van vijf à zes onderdelen zou opgeven, Pilkington haar dagelijkse 

productiecijfer zou meedelen en een prijsopgave voor twee à drie andere 

                                                 
380

 Zie [...]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt als volgt: "ATH SGV + 175 FF doit augmenter à 415 

26.10.99 DMS 2003 SGV 400 400 392 29 mm FT + 20 FF bords apparents avec couche  PB 408 401 

398 16 mm FT 230 + 190 si FT 29 mm (...)" 
381

 Ibidem. [...]. 
382

 Zie [...]. 
383

 Ibidem. 
384

 Zie [...]. Met betrekking tot vervangingsvoorruiten, zie opmerking "idem prix rechange". 
385

 Zie [...]. In het oorspronkelijke Frans: "PB et SGV nous couvrent si remise de prix". 
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onderdelen zou indienen, terwijl Saint-Gobain in het geheel geen gegevens zou 

verstrekken: "Décompo[sitie]. Splx 5 à 6 gebruikelijke elementen PB 

productieniveau + 2 à 3 dingen SGV Niets”
386

. 

(185) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
387

 

verklaarde Pilkington dat het telefoongesprek van de ochtend van 20 september 

1999 dat in overweging (173) wordt genoemd, plaatsvond tussen de heer [...] en de 

heer [...], en Pilkington beweert derhalve dat zij geen partij was bij de 

besprekingen.  

(186) Wat de daaropvolgende bijeenkomst betreft beweert Pilkington dat de 

desbetreffende notities geen betrouwbare verwijzing vormen naar een bijeenkomst 

waarbij Pilkington betrokken zou zijn geweest. De titel [...] slaat waarschijnlijk op 

[...] en werd bij verschillende gelegenheden door de heer [...] gebruikt. De 

interpretatie van Pilkington is derhalve dat deze aantekeningen slechts betrekking 

hebben op een telefoongesprek tussen AGC en Saint-Gobain. Anderzijds heeft blz. 

21/2 van dit document hetzelfde kopje als blz. 21/1, die daadwerkelijk betrekking 

heeft op een telefoongesprek tussen de heer [...] en de heer [...] dat op 20 

september 1999 plaatsvond [...]. Pilkington erkent niet dat de daaropvolgende 

bladzijden, met hetzelfde kopje, mogelijk betrekking hebben op een ander gesprek 

en met name op een bilaterale bijeenkomst met Pilkington. 

(187) De Commissie merkt allereerst op dat Saint-Gobain niet heeft ontkend dat het 

telefoongesprek tussen de heer [...] en de heer [...] heeft plaatsgevonden. Ten 

tweede heeft Pilkington geen bewijsmateriaal overgelegd waaruit zou blijken dat 

de bijeenkomst in het appartement van de heer [...] niet heeft plaatsgevonden. Zij 

heeft slechts betoogd dat de door de Commissie genoemde handgeschreven 

notities niet rechtstreeks met die bijeenkomst maar alleen met het telefoongesprek 

in verband konden worden gebracht. In tegenstelling tot de opvatting van 

Pilkington heeft [...] echter de context van het telefoongesprek en van de 

bijeenkomst nauwkeurig beschreven. Hij heeft verder precies aangegeven waar de 

bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Pilkington heeft niet alleen niet ontkend dat er 

een bijeenkomst in het appartement van de heer [...] heeft plaatsgevonden, maar 

erkent zelfs dat er wellicht gevoelige informatie over de Peugeot 307 coupé 

convertible is uitgewisseld: Pilkington heeft immers verklaard: "de aantekening 

lijkt een bewijs voor de uitwisseling van informatie over mogelijk prijsgedrag"
388

. 

Verder meent de Commissie dat [...] geloofwaardig is in het licht van het overige 

beschikbare bewijsmateriaal dat strookt met het [...] beschreven scenario; zij wijst 

erop dat Saint-Gobain niet heeft ontkend dat haar medewerker op die dag met de 

heer [...] heeft gesproken. De Commissie concludeert hieruit dat, aangezien twee 

van de drie deelnemers het bestaan van dit gesprek hebben bevestigd, het niet 

nodig is haar oordeel te wijzigen. 

(188) Op 30 september 1999 had de heer [...] van AGC een gesprek met de heer [...] van 

Saint-Gobain. Tijdens dit gesprek werd prijsinformatie uitgewisseld met 

                                                 
386

 Ibidem. "Décompo. Splx 5 à 6 postes habituels PB cadences + 2 à 3 choses SGV Rien" in het 

oorspronkelijke Frans. 
387

  Zie blz. 86 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
388

 Zie blz. 88 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. In het 

oorspronkelijke Engels "the note appears to evidence a sharing of data concerning possible price 

behaviour". 
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betrekking tot de gelaagde voorruit van de Renault Mégane. Naar aanleiding van 

een verzoek om een prijsopgave van Renault voor gelaagde voorruiten stelde 

Saint-Gobain AGC ervan in kennis dat zij hierop niet had geantwoord omdat zij 

onvoldoende capaciteit had, maar dat zij, indien zij de capaciteit wel had, 440 à 

450 FF zou aanrekenen: "*PBF Mégane Ath. : verzadigd Prijs 440 à 450 als we 

capaciteit hadden gehad".
389

 

(189) Zoals in overweging (102) is uiteengezet, werd het gebrek aan capaciteit door de 

concurrenten dikwijls als argument gebruikt met het doel de levering aan 

autofabrikanten onder elkaar te verdelen. Op basis van de aantekeningen [...] van 

30 september 1999 met betrekking tot de Renault Mégane monospace (de J64), 

kan worden vastgesteld dat de twee concurrenten van plan waren dit argument 

jegens Renault te gebruiken met betrekking tot de levering van de ruiten voor de 

achterportieren (‘PAR’ of ‘porte arrière’) om Renault te dwingen dit product van 

zowel Saint-Gobain als AGC te blijven betrekken. Naar aanleiding van een vraag 

van Renault waren zij van plan de fabrikant mee te delen dat zij geen van beide 

over voldoende capaciteit beschikten (‘saturation’) om 100% van de order uit te 

voeren. Door deze tactiek zouden zij hun respectievelijke marktaandelen kunnen 

behouden: “*PAR J64  antwoord: we zouden moeten verhogen maar om 100% 

te krijgen blijft de prijs  37  de huidige prijs. We doen alsof we een 

capaciteitstekort hebben om onze marktaandelen te behouden (…)”.
390

 

(190) Gedurende hetzelfde onderhoud van 30 september kwamen de twee concurrenten 

overeen de levering van de Peugeot 307 stationcar (de T52) en de Peugeot 307 

coupé convertible (de T56) te delen door elkaar "te dekken". Zoals blijkt was de 

bedoeling dat Saint-Gobain AGC zou "dekken" voor de gecoate achterruit van de 

307 stationcar maar dat dit nog met Pilkington "moest worden besproken": “*T52 

LAC onbeschermd glas 155 x splx  SG dekking PB te bespreken”
391

. Wat de 307 

coupé convertible betreft gaf Saint-Gobain aan van plan te zijn AGC te "dekken" 

(de prijs van AGC was de laagste, 540 FF) door een bedrag van 560 FF te noemen, 

zodat AGC de order zou krijgen. De heer [...] wilde Pilkington vragen of zij AGC 

eveneens wilde dekken: “*T56 LWS Splx 540  Bespreken met  PB   SGV 560 

 verdwijnt van het toneel  PB 550  560 zal worden uitgeperst     T56 voor 

Splintex?? te bespreken”.
392

 

(191) In haar schriftelijk antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
393

 

verklaart Pilkington dat zij niet heeft deelgenomen aan het gesprek van 

30 september 1999. [...] uit de notities [...] blijkt dat de mogelijke 

overeenstemming die AGC en Saint-Gobain hadden bereikt nog met Pilkington 

moest worden besproken. Derhalve is er volgens Pilkington een rechtstreeks 

bewijs dat zij niet heeft deelgenomen aan een eventueel vermeend voorstel. Ook 

                                                 
389

 Zie [...]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt als volgt: "*PBFMégane Ath. : saturé Prix 440 à 450  si 

il y avait des capacités". 
390

 Zie [...]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt: “*PAR J64  répondre: on devrait augmenter mais 

pour avoir 100% le prix reste  37  le prix actuel. on joue la saturation pour garder nos parts de marché 

(…)”. 
391

 "T52 LAC verre nu 155 x splx SG couvre PB à voir" in het oorspronkelijke Frans. 
392

 Zie [...]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt als volgt: "T56 PBF Splx 540  VOIR avec  PB  SGV 

560  sort du jeu  PB 550  560 sera extrudé   T56 pour Splintex ?? à voir". 
393

 Zie blz. 90 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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indien tijdens dit gesprek een afspraak was gemaakt, had Pilkington daarin geen 

rol gespeeld. 

(192) De Commissie merkt op dat in de mededeling van punten van bezwaar duidelijk is 

vermeld dat Pilkington niet aan dit gesprek heeft deelgenomen. Volgens de 

Commissie blijkt echter duidelijk uit de handgeschreven notities van de heer [...] 

dat AGC van plan was contact op te nemen met de heer [...] van Pilkington om na 

te gaan of Pilkington AGC eveneens zou dekken. Saint-Gobain nam inderdaad 

contact op met Pilkington, zoals blijkt uit overweging (194), en Pilkington 

bevestigde dat het niet in dat contract geïnteresseerd was tegen die prijs. 

(193) Op 26 oktober 1999 belde de heer [...] van AGC de heer [...] van Saint-Gobain op 

in verband met het antwoord van AGC op het verzoek om een prijsopgave voor de 

Peugeot 307 coupé convertible (voorruit en zijruiten) om prijsinformatie voor 

verschillende glasdelen uit te wisselen (voorportier ‘PAV’, zijachterruitje ‘PAV’, 

gelaagde voorruit "PBF", evenals voor extrusie). De aantekeningen over dat 

gesprek waren onderaan een interne e-mail van 25 oktober 1999 gemaakt.
394

 

(194) Op 2 november 1999 had de heer [...] een gesprek met de heer [...] van Saint-

Gobain
395

, waarbij zij prijsinformatie uitwisselden met betrekking tot de gelaagde 

voorruit (PBF of Parebrise feuilleté), de zijruiten (PAV of porte avant), en de 

zijachterruiten (cust of custode) van de Peugeot 307 coupé convertible.
396

 

Daarnaast deelde Pilkington aan AGC mee dat zij geen belangstelling had voor het 

contract voor de T56 en dat zij van plan was AGC te "dekken" voor alle glasdelen 

("ruitenset"): “*T56 reeds ingediend Gelaagde Voorruit 330+245 + extr 71    PAV 

70 QL 48 zonder voorassemblage. Ik wil deze prijzen niet. Ik dek je volledig wat de 

ruitenset betreft”.
397

 

(195) In haar schriftelijk antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
398

 merkte 

Pilkington op dat het feit dat de heer [...] het voornemen van Pilkington vermeldde 

om AGC te "dekken" in tegenspraak is met de opmerking in de notities van de heer 

                                                 
394

 Zie [...]. (In de cirkels wordt Saint-Gobain aangeduid als “1” en Pilkington als “2”). 

 “PB  SPLX 26.10.99 

PAV 70   62 à 63 65 72  

CUST pas côté 48+66.80 

= 115* 

137  * 1x10
6
 

 outill. 

 en plus 

PBF 335+225 

560 

330+ 

570 

 

542 

 

extr. 62 60 90?  

 
395

 Zoals in voetnoot 353 wordt uitgelegd duidde de heer [...] de heer [...] aan met [...]. Verder gebruikte hij 

“F” (Frankrijk) voor Saint-Gobain en “I” (Italië) voor Pilkington of duidde hij de heer [...] van 

Pilkington aan met [...], zie bijvoorbeeld blz. 18638. 
396

 Zie [...]. 
397

 Zie [...]. De oorspronkelijke Franse tekst luidt: “*T56 déjà envoyé PBF 330+245 + extr 71    PAV 70 

cust 48 sans prémontage. Je ne veut pas ses prix là. Je vous couvre très bien sur car set”. 
398

 Zie blz. 91 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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[...] dat de heer [...] de heer [...] meedeelde dat Pilkington haar prijsopgave reeds 

had ingediend ("T56 déjà envoyé"). Pilkington gaf echter aan dat deze notities 

doelden op een opmerking van Pilkington dat zij geen belangstelling had voor de 

order en daarom niet serieus concurreerde om deze in de wacht te slepen. 

(196) De Commissie is het niet eens met deze uitleg van de feiten door Pilkington. Op 

dezelfde bladzijde van het dossier
399

 wordt opgemerkt dat de heer [...] de heer [...] 

beloofde AGC bij haar offerte te dekken, zoals in overweging (194) werd vermeld: 

"Ik dek je volledig wat de ruitenset betreft". Dit betekent niet dat Pilkington 

zelfstandig besloot van de order af te zien; het was het resultaat van een afspraak 

met AGC. Het feit dat de prijs naar de mening van Pilkington niet bijzonder 

aantrekkelijk was kan slechts worden beschouwd als een eventuele interne 

beoordeling van de order die uiteindelijk de "dekkings"-regeling met AGC in de 

hand kan hebben gewerkt. 

(197) Op 11 november 1999 had de heer [...] contact met de heer [...] van Saint-Gobain. 

Zij wisselden prijsinformatie uit met betrekking tot de Renault Mégane (de W84) 

waarvoor zij de prijzen wilden verhogen: “* W84: probeer de prijzen te 

verhogen want dat zou goed zijn”
400

. Op 10 december 1999 vond intern overleg 

plaats tussen de heer [...] en zijn [...], de heer [...], de toenmalige [...] van Splintex. 

Zoals blijkt uit de aantekeningen van de heer [...] deelde de heer [...] hem mee dat 

er een contact op hoog niveau (“un contact à haut niveau”) met concurrenten zou 

plaatsvinden met betrekking tot de nieuwe Renault Mégane. Indien AGC de order 

voor dit model niet zou kunnen bemachtigen, dan zou zij haar marktaandeel met 

betrekking tot de komende contracten met Peugeot met 3 of 4 procentpunten 

moeten verhogen
401

. 

(198) Volgens een document dat door de Commissie is gekopieerd en gedateerd is op 

17 december 1999, stuurde Glaverbel France SA namens AGC een document naar 

twee medewerkers vande aankoopafdeling van Peugeot, Sogedac,
402

 met het 

antwoord van AGC (de heer [...] en mevrouw [...]) aan Peugeot met betrekking tot 

de productiviteit. Sogedac had AGC verzocht om een prijsvermindering in verband 

met de productiviteitsverbeteringen van [...]% vanaf 15 januari 2000, van [...]% 

vanaf 1 april 2000, en van [...]% vanaf 1 juli 2000. Bladzijden 1 tot en met 5 

bevatten voorstellen voor prijsverlagingen van glasdelen voor verscheiden 

modellen van Peugeot/Citroën. De handgeschreven aantekeningen op blz. 6 tot en 

met 8 bevatten echter een verwijzing naar een uitwisseling van gegevens met de 

concurrenten van AGC, Saint-Gobain en Pilkington. Uit de handgeschreven 

notities op blz. 6 blijkt op welke wijze de concurrenten van plan waren de levering 

voor de modellen Xantia, X4, Citroën C3 (referentienummer A8) en 106/Saxo te 

                                                 
399

 Zie [...]. 
400

 Zie [...]. “* W84: essai de relever les prix car il serait bien” in het oospronkelijke Frans. 
401

 “(…)        3 à 4 points dans les années qui viennent en Europe          On ne peut pas aller encore plus 

bas que S. [Saint-Gobain] donc on va remettre notre prix en ligne avec les prix des PBF [gelaagde 

voorruit] à couches et autres pièces. Il y aura un contact à haut niveau mais car il y a faute grave (prix 

en baisse sur des nouvelles fonctions), mais sans beaucoup d’espoire. On se rattrappera sur PSA et 

[pijl wijzend naar de 3 à 4 punten marktaandeel onder de tweede stip]”. Zie [...]. Er wordt niet vermeld 

wie deze bijeenkomsten op hoog niveau bijwoonden, maar verondersteld kan worden dat de heer [...], 

de toenmalig [...] van AGC, contact zou opnemen met zijn collega's de heer [...] en de heer [...] van 

Saint-Gobain, alsmede de heer [...] en de heer [...] van Pilkington zoals regelmatig voorkwam, zie [...]. 
402

 De inkoopafdeling van Peugeot heet Sogedac, Société générale d’achat, zie [...]. 
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verdelen.
403

 Voorts staan in de marge van bladzijde 7 en 8 van dit document 

handgeschreven aantekeningen van mevrouw [...] die zij naar aanleiding van een 

gesprek met de heer [...] maakte. Uit deze aantekeningen blijkt dat Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC prijs-, technische en andere commercieel gevoelige informatie 

uitwisselden met betrekking tot hun verkopen aan Peugeot.
404

 Met name bladzijde 

8 van dit document bevat verdere handgeschreven aantekeningen waaruit kan 

worden opgemaakt dat er een uitwisseling van prijsinformatie had plaatsgevonden 

tussen AGC (aangeduid als “2”), Saint-Gobain (“1”) en Pilkington (“3”) inzake de 

voorruit van de Saxo/106 en de Berlingo (M49) en de verwarmde achterruiten van 

de modellen 206 en 406.
405

 

(199) In haar schriftelijk antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
406

 

betoogde Pilkington dat er geen objectieve basis is voor de conclusie dat uit de 

aantekeningen een overeengekomen plan blijkt om de levering voor de genoemde 

voertuigen te verdelen. Hoe dan ook wordt de informatie [...] niet door een andere 

bron gestaafd. 

(200) In antwoord op dit argument van Pilkington merkt de Commissie op dat nergens in 

de mededeling van punten van bezwaar wordt beweerd dat de aantekeningen een 

"overeengekomen plan" van de concurrenten zouden bevatten om 

leveringscontracten te delen. Volgens de Commissie valt veeleer uit de 

handgeschreven notities op te maken dat de concurrenten voornemens waren, 

althans zeiden dat zij voornemens waren, de leveringscontracten te delen en dat zij 

daarom een grote hoeveelheid vertrouwelijke informatie uitwisselden, waaronder 

prijzen (bijvoorbeeld betreffende de verwarmde achterruiten van Peugeot 206) en 

volumes (bijvoorbeeld voor de3-deurs- 206). Zoals in punt 5.3.2.1, waarnaar de 

Commissie verwijst, wordt toegelicht, is er sprake van een overeenkomst wanneer 

de betrokken ondernemingen de gemeenschappelijke wil te kennen hebben 

gegeven zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen. Daarom handhaaft 

de Commissie de conclusies die zij in de mededeling van punten van bezwaar met 

betrekking tot dit contact heeft vastgesteld. 

4.4.3. 2000 

4.4.3.1. Samenvatting 

(201) In 2000 vonden er 13 trilaterale bijeenkomsten plaats tussen Pilkington, Saint-

Gobain en AGC. Daarnaast waren er nog twee bilaterale bijeenkomsten tussen 

Saint-Gobain en AGC en een bijeenkomst tussen Pilkington en AGC. De trilaterale 

bijeenkomsten vonden plaats op 12 april, tweemaal medio 2000, 5 juli, 28 juli, 31 

juli, 19 september, 27 oktober, najaar 2000, einde oktober/begin november, 1 

november, 9 november en 13-14 december. In juli-september was er ook bilateraal 

overleg tussen Saint-Gobain en AGC. Een andere bilaterale bijeenkomst vond 

plaats tussen Pilkington en AGC vóór 23 juni. Wat de contacten betreft, had Saint-
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Gobain contact met Pilkington en AGC op het einde van het jaar. Saint-Gobain 

had ook zeven maal contact met AGC: op 13 januari, 21 juli, eind augustus/begin 

september, eind september, najaar 2000, 11-25 oktober en eind oktober/begin 

november. Ten slotte vond er zes maal overleg plaats tussen Pilkington en AGC: 

vóór 23 juni, op 23 juni, medio 2000, op 17 juli, in november en op 5 november. 

(202) Tijdens deze vergaderingen en contacten wisselden de concurrenten prijsgegevens 

uit, alsook andere commercieel gevoelige informatie met het oog op het onder 

elkaar verdelen van leveringscontracten met de volgende afnemers: PSA (5 juli, 28 

juli, 19 september, tussen 11 and 25 oktober, 1 november en twee andere keren in 

de loop van het najaar 2000), Renault/Nissan (voor Renault: een bijeenkomst 

medio 2000, vervolgens op 5 juli, 28 juli, tussen 11 en 25 oktober en op 1 

november. Over Nissan vond overleg plaats op 12 april, tijdens de contacten tussen 

11 en 25 oktober en op 1 november), BMW (vóór het contact op 23 juni, 

vervolgens op 23 juni, 21 juli, 2 augustus, ergens eind augutus of begin september, 

27 oktober en 5 november), Volkswagen (begin januari 2000, in juni, medio 2000, 

zomer 2000, eind september, 27 oktober, tijdens verscheidene telefoongesprekken 

tussen 31 oktober en 8 november en op 13 of 14 december), Daimler/Chrysler 

(vooral Mercedes, 27 oktober, in november en tegen het einde van het jaar), 

General Motors (31 juli), Fiat (contact vóór medio 2000, 31 juli en 9 november), 

Honda (contact vóór 23 juni 2000, op 23 juni en 17 juli, tussen 11 and 25 oktober, 

op 1 november en eind oktober/begin november), Toyota (op 23 juni en 17 juli) en 

Mitsubishi (op 13 of 14 december). 

4.4.3.2. Chronologische beschrijving van de contacten 

(203) Een handgeschreven document, gedateerd op 13 januari 2000, dat ten kantore van 

AGC werd gekopieerd, toont aan dat Saint-Gobain en AGC overeenkwamen de 

levering van de achterruiten voor de VW Polo 04 als volgt onder elkaar te 

verdelen: "Wij [AGC] laten achterruit over aan SGV"
407

. Tijdens een bijeenkomst 

in juni (zie overweging (222) en volgende voor de andere besproken voertuigen) 

werden de discussies tussen de concurrenten over de toewijzing van de 

leveringscontracten voor de nieuwe Polo A4 hervat
408

. [...] werden de prijzen van 

Pilkington vergeleken met die van AGC. Pilkington was kennelijk "erg tevreden" 

met de prijzen. 

(204) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
409

 

betwistte Pilkington dat deze bespreking ook maar enigszins op Pilkington 

betrekking had. Wat betreft de in juni hervatte besprekingen over de VW Polo, 

merkte Pilkington op dat nergens wordt aangetoond dat de in de aantekeningen 

vermelde prijsgegevens betrekking hebben op Pilkington en dat AGC dit evenmin 

heeft verklaard. Daarnaast heeft Pilkington twijfels bij het model waarnaar deze 

prijsgegevens zouden verwijzen en veronderstelt de onderneming dat de prijzen 

verwijzen naar het huidige Polo-model, waarvoor zij niet als leverancier is 

opgetreden. 
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(205) De Commissie merkt op dat Pilkington betrokken was bij het overleg in juni en dat 

uit de voorzijde van het document blijkt dat verscheidene opmerkingen naar 

Pilkington verwezen, bijvoorbeeld met betrekking tot BMW, Renault en inzake de 

vermindering van de vaste kosten, waardoor het plausibel wordt dat een 

vertegenwoordiger van Pilkington heeft deelgenomen aan de besprekingen en deze 

gegevens bekend heeft gemaakt aan de andere aanwezige concurrerende 

ondernemingen. Derhalve kunnen de argumenten van Pilkington niet worden 

aanvaard. 

(206) Volgens een door de Commissie gekopieerd document kwamen de drie grootste 

concurrererende ondernemingen bijeen op 12 april 2000 in een bij de luchthaven 

Charles de Gaulle buiten Parijs gelegen hotel; de deelnemers waren wellicht de 

heer [...] (Saint-Gobain), de heren [...] en [...] (Pilkington) en de heer [...] 

(AGC)
410

. Deze bijeenkomst had tot doel gegevens uit te wisselen met betrekking 

tot toekomstige prijsopgaven voor de Nissan Micra en het contract voor dit model 

(waarbij "NM" de codenaam voor het model is). Er zou een afspraak worden 

gemaakt over de toewijzing van het leveringscontract voor de glasdelen van de 

Nissan Micra. De drie concurrerende ondernemingen vergeleken prijsgegevens 

zoals assemblagekosten, kosten voor onderdelen en gereedschapskosten en de 

richtprijzen van [...], zoals blijkt uit de handgeschreven notities van de heer [...]
411

. 

(207) Er werd een prijsvergelijking opgesteld voor de voorruit, het voorportier (5-deurs), 

het voorportier (3-deurs), het achterportier (5-deurs), het zijachterruitje (3-deurs) 

en de achterruit (5-deurs) voor de 5-deurs. De drie concurrerende ondernemingen 

spraken af dat Pilkington het contract voor de 5-deurs in de wacht zou slepen en 

dat Saint-Gobain en AGC bij de afnemer hogere prijsopgaven zouden indienen. 

Sinds de productiestart in november 2002 heeft Pilkington alle onderdelen 

geleverd voor de Nissan Micra 5-deurs en 3-deurs
 412

, overeenkomstig hetgeen op 

deze bijeenkomst tussen de drie concurrerende ondernemingen was afgesproken. 

De titels in de handgeschreven aantekeningen verwijzen naar elk specifiek glasdeel 

en de gegevensuitwisselingen met betrekking tot deze onderdelen voor de Nissan 

Micra 
413

. 

(208) Uit het laatste deel van de aantekeningen van de heer [...] blijkt hoe Pilkington, 

AGC en Saint-Gobain gegevens uitwisselden met betrekking tot de voorstellen in 

het kader van het herstelplan van Nissan om hun antwoorden aan Nissan te 

coördineren. Om haar economische situatie te kunnen herstellen, stelde Nissan 

voor dat de autoglasleveranciers in een periode van […] jaar een prijsvermindering 

van […] zouden toekennen.. Derhalve wisselden de leveranciers gegevens uit met 

betrekking tot specifieke prijsverlagingen met het oog op de antwoorden die elk 

van hen aan hun afnemer Nissan zou verstrekken. Saint-Gobain was voornemens 

een [...] aan te bieden en stelde voor deze daling in het kader van zogeheten "value 

engineered" (VE) voorstellen ten uitvoer te leggen. Aangezien Saint-Gobain ervan 
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uitging dat niet al haar voorstellen zouden worden aanvaard, werd verwacht dat de 

daadwerkelijke prijsdaling jaarlijks 2% zou bedragen. Pilkington was van plan [...] 

aan te bieden, gedeeltelijk ook in het kader van VE-voorstellen en AGC was van 

plan [...]% voor [...] voor te stellen, hetgeen neerkwam op [...]% in het eerste jaar 

en vervolgens [...]% in [...] resterende jaren
414

. 

(209) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar heeft 

Pilkington niet ontkend dat zij aan deze bijeenkomst heeft deelgenomen en heeft 

zij toegegeven dat de notities "lijken blijk te geven van een gedetailleerde 

gegevensuitwisseling met betrekking tot de Nissan Micra"
415

. Pilkington voert 

evenwel aan dat er geen bewijzen zijn van een overeenkomst en dat in 

tegenstelling tot hetgeen wordt beweerd, de toekenning van het contract aan 

Pilkington het resultaat was van een niet-vervalste aanbestedingsprocedure. 

(210) De Commissie herhaalt haar standpunt dat een gemeenschappelijke wil voldoende 

is voor het vaststellen van een overeenkomst en verwijst naar punt 5.3.2.1 en de 

daarin vermelde rechtspraak. Daarnaast blijkt duidelijk uit de desbetreffende 

notities dat AGC en Saint-Gobain voornemens waren hogere prijzen te vragen om 

vrij spel aan Pilkington te geven. Derhalve verwerpt de Commissie de argumenten 

van Pilkington en handhaaft zij haar conclusies uit de mededeling van punten van 

bezwaar. 

(211) Medio 2000 hebben Pilkington en AGC prijsgegevens uitgewisseld met betrekking 

tot de Seat MPV, de Alhambra
 416

. De aantekeningen van de heer [...] met 

betrekking tot deze bijeenkomst luiden als volgt: 

“   Akkoord met [...] [de heer [...] van Saint-Gobain] + [...] + SPX om MPV te 

delen tussen PB [Pilkington] + SPX [AGC]. 

  Aanvaard door SGV [Saint-Gobain]. 

  Bevestigd door PB [Pilkington] + SPX [AGC].”
417

 

(212) De aantekeningen die tijdens deze uitwisseling werden genomen, hebben de vorm 

van een tabel met een lijst van de prijzen van AGC voor de diverse onderdelen van 

de Alhambra, de gereedschapskosten, de ideale prijs in euro voor elk relevant 

onderdeel en de prijs die AGC aan de afnemer zou opgeven
418

. 

(213) [...] was het de bedoeling dat Pilkington de orders voor de glasdelen van de 

voorkant van de Seat MPV zou krijgen en AGC die van de achterkant. De laatste 

kolom in de laatste drie lijnen toont daarom de basisprijzen van AGC. Van de 

concurrenten werd verwacht dat zij hogere prijzen zouden bieden. 

(214) Opgemerkt zij dat het overleg over de Seat MPV eind september 2000 tijdens een 

telefoongesprek werd hervat. [...] verstrekte Saint-Gobain aan AGC de 
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prijsgegevens van Pilkington voor Seat voor elk relevant onderdeel van dat model, 

met andere woorden voor de voorruit, de achterruiten, het voorportier, het 

achterportier en de driehoekruitjes. In de aantekeningen worden deze prijzen 

vergeleken met de prijzen van AGC voor de desbetreffende glasdelen van het 

model. 

(215) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar heeft 

Pilkington met betrekking tot de contacten over Seat erkend dat "de inhoud van het 

op deze pagina's weergegeven gesprek (…) niet kan worden aangevochten" 
419

. 

[…]. 

(216) Pilkington [...] evenwel [...]. Uiteindelijk is het leveringscontract in elk geval niet 

toegekend conform de overeenkomst
420

. 

(217) Pilkington voerde aan dat begin 2001 was afgestapt van de afspraak die eventueel 

medio 2000 zou zijn gemaakt, hetgeen blijkt uit de aantekeningen over de 

contacten die in januari 2001 plaatsvonden (zie overweging (304)). 

(218) De Commissie merkt op dat Pilkington haar aanwezigheid op deze bijeenkomst 

niet ontkende en evenmin aanvocht dat bij deze gelegenheid een overeenkomst 

werd gesloten met betrekking tot de Seat MPV. Volgens de rechtspraak behoeft de 

Commissie niet te kunnen aantonen dat een overeenkomst die op deze bijeenkomst 

werd gesloten en die door Pilkington niet wordt aangevochten, daadwerkelijk ten 

uitvoer is gelegd wil er sprake zijn van een inbreuk op artikel 81 van het Verdrag. 

Om deze redenen en aangezien Pilkington de feiten heeft bekend en deze door de 

andere deelnemers niet worden betwist, bevestigt de Commissie haar in de 

mededeling van punten van bezwaar opgenomen conclusies.  

(219) Enige tijd vóór 23 juni 2000
421

 vond een contact plaats tussen de heer [...] van 

AGC en de heer [...] van Pilkington in verband met Honda waarbij prijsgegevens 

werden uitgewisseld met het oog op wederzijdse "dekking" voor het Logo-model 

van Honda. De aantekeningen bevatten een tabel waarin voor alle glasdelen van de 

Logo de prijzen van de drie grote leveranciers worden aangegeven, "uitrusting + 

verpakking extra"
422

. [...] werden de gegevens over Saint-Gobain verstrekt door de 

heer [...] van Pilkington
423

. Tijdens die bijeenkomst gaf Pilkington ook een 

overzicht van het marktaandeel van de grote drie voor Honda voor de periode 

1998-2003 en zijn eigen gewenste aandeel voor twee specifieke modellen, de Logo 

en de CRV. 

(220) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
424

 voerde 

Pilkington aan dat de bewijsstukken waarop de Commissie zich baseerde, niet 

voldeden aan de vereiste bewijsstandaard en derhalve niet kunnen worden gebruikt 

ter staving van de conclusies van de Commissie. Pilkington voert aan dat de 

aantijging dat Pilkington gegevens verstrekte aan Saint-Gobain zuiver speculatie 
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is. Wat de inhoud van de besprekingen betreft, voert Pilkington aan dat de 

gesprekken onmogelijk betrekking konden hebben op de Honda Logo, aangezien 

dit model werd geproduceerd in de periode 1996-2001. Op het ogenblik dat de 

contacten plaatsvonden, was het einde van de productieperiode niet meer veraf. 

Derhalve werd er geen verzoek om een prijsopgave voorbereid. Volgens 

Pilkington is het aan de Commissie om het type voertuig vast te stellen en de 

onrechtmatige doeleinden van de besprekingen aan te tonen indien zij wenst te 

beweren dat deze besprekingen betrekking hadden op een ander Honda-model. 

(221) Wat deze bijeenkomst betreft, merkt de Commissie op dat Pilkington niet heeft 

ontkend dat zij hieraan heeft deelgenomen. Het is mogelijk dat de besprekingen 

ook betrekking hadden op andere niet-geïdentificeerde modellen. Het blijft 

evenwel duidelijk dat op deze bijeenkomst gevoelige informatie is uitgewisseld en 

dat Pilkington een overzicht van het marktaandeel voor Honda heeft verstrekt. De 

verklaring van de onderneming dat de gegevensverstrekking door Pilkington 

zuivere speculatie is, wordt niet geschraagd door enige andere plausibele 

verklaring voor de aanwezigheid van deze gegevens. Derhalve handhaaft de 

Commissie haar conclusies met betrekking tot de onrechtmatige aard van deze 

bijeenkomst. 

(222) Tijdens een bijeenkomst die plaatsvond vóór het overleg tussen de concurrenten op 

23 juni 2000, wisselden Pilkington en AGC prijsgegevens uit om het 

leveringscontract voor de nieuwe BMW 5 serie toe te wijzen, waarvoor de 

productie in 2003 van start ging
425

. [...] hebben de tijdens deze bijeenkomst 

genoteerde cijfergegevens betrekking op de prijzen voor het toenmalige model en 

op de prijzen die door Pilkington voor het nieuwe model werden voorgesteld. In de 

aantekeningen staat vermeld "FD BMW 5 9.72€    6.75€ 4.83 [de prijs voor het 

glas voor de achterportieren] BMW S5 FD Q-393 BF ≈ 9.72€". Sommige 

verklaringen kunnen uit de aantekeningen zelf worden afgeleid, bijvoorbeeld dat 

de prijs voor het toenmalige voorportier 6,75 euro bedroeg, terwijl de prijs voor 

het toenmalige achterportier neerkwam op 4,80 euro (of 4,83 euro afhankelijk van 

de wisselkoers). 

(223) De voorruiten voor de toenmalige BMW 5 sedan (E39) reeks werden door AGC 

geleverd en de zijruiten, dus voor de voor- en achterportieren, door Pilkington en 

de achterruiten door Saint-Gobain
426

. Zoals ook bij andere modellen het geval was, 

waren de grote drie voornemens de verdeling van het huidige model ook voor het 

nieuwe te behouden. Het was dus de bedoeling dat het contract voor de zijruiten 

aan Pilkington zou worden toegewezen. Bijgevolg deelde Pilkington haar richtprijs 

voor de zijruiten van het nieuwe model aan AGC mee opdat AGC zou kunnen 

"dekken", d.w.z. hogere prijzen dan Pilkington opgeven
427

. 

(224) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar merkte 

Pilkington op dat het niet correct is om te stellen dat Pilkington en AGC gegevens 

uitwisselden "met het oog op de toewijzing van leveringscontracten".
428

 Alle 
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gesprekken over BMW draaiden immers op niets uit, aangezien BMW met 

Pilkington geen enkel leveringscontract afsloot voor de desbetreffende modellen. 

(225) De Commissie antwoordt dat uit de notities duidelijk blijkt dat beide 

concurrerende ondernemingen verscheidene gegevens uitwisselden, waaronder 

prijsinformatie, niet alleen met betrekking tot de toenmalige modellen, maar ook 

over de nieuwe BMW 5 serie. Wat de besprekingen over de toewijzing van 

leveringscontracten betreft, [...] het de bedoeling was dat de bestaande verdeling 

voor de toenmalige modellen voor het nieuwe model gehandhaafd werd. Met het 

oog hierop deelde Pilkington haar richtprijzen mee voor de zijruiten – voor- en 

achterportier – van het nieuwe model (zie bovenaan links van blz. 49 van de 

aantekeningen van de heer [...] na de toenmalige prijzen) opdat AGC Pilkington 

zou kunnen "dekken". Gezien het gehele bewijsmateriaal en het kader waarin de 

desbetreffende notities passen, is de [...] toelichting aannemelijk. Wat dit contact 

betreft, handhaaft de Commissie derhalve haar conclusies uit de mededeling van 

punten van bezwaar. 

(226) Tijdens hun contacten voorafgaand aan en op 23 juni 2000 en 17 juli 2000 wilden 

de heer [...] van AGC en de heer [...] van Pilkington
429

 afspreken hoe het nieuwe 

Toyota Avensis-model tussen de concurrenten zou worden verdeeld, met name de 

voorruit (“indien voorruit van de nieuwe Avensis niet wordt gedeeld tussen SGV 

[Saint-Gobain] + PB [Pilkington], dan moet SPX [Splintex = AGC] iets aan SGV 

afstaan”)
430

. [...] werd de informatie van Saint-Gobain door Pilkington verstrekt. 

(227) Daarnaast vond er op 23 juni en 17 juli 2000 overleg plaats tussen de heer [...] van 

AGC en de heer [...] van Pilkington
431

 over Honda. Saint-Gobain, die geen 

onderdelen voor de Honda CRV zou leveren, zou Pilkington en AGC "dekken". 

Pilkington zou dan op zijn beurt AGC "dekken" behalve voor de driehoekruitjes en 

de achterruiten ("QL" en "BL"), zoals blijkt uit de aantekeningen ("PB dekt alles 

behalve QL en BL")
432

. Deze aantekeningen geven voorts ook aan dat indien 

Pilkington geen opdracht zou krijgen voor de driehoekruitjes het de bedoeling was 

dat de onderneming ter compensatie een aantal andere glasdelen zou krijgen, 

bijvoorbeeld de achterruiten ("indien driehoekruitjes niet mogelijk door lage prijs 

van SPX dan nemen ze iets anders ≈ achterruiten")
433

. 

(228) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
434

 voert 

Pilkington aan dat de concurrerende ondernemingen slechts "voornemens" waren 

hierover afspraken te maken en dat er dus op deze bijeenkomst geen 

daadwerkelijke overeenkomst of afspraak tot stand was gekomen. In de notitie 

wordt hooguit melding gemaakt van een veronderstelde door Saint-Gobain geuite 

wens met betrekking tot de wijze waarop AGC zich zou moeten gedragen indien 

Toyota de leveringscontracten niet toekende zoals door de concurrerende 

ondernemingen was gepland. 
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(229) De Commissie merkt op dat het loutere feit dat tijdens een bestaande collusie een 

poging werd ondernomen om afspraken te maken op zich reeds onrechtmatig is. 

Derhalve handhaaft de Commissie haar mening over deze bijeenkomst. Zij wijst er 

nogmaals op dat de loutere gemeenschappelijke wil om zich op een bepaalde 

manier te gedragen door de rechtspraak als onrechtmatig wordt beschouwd. De 

Commissie verwijst naar punt 5.3.2.1 en de daarin geciteerde rechtspraak. 

(230) Op 5 juli 2000 vond een trilaterale bijeenkomst plaats tussen Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC, ofwel in het bij de luchthaven Charles de Gaulle buiten Parijs 

gelegen Sheraton Hotel of anders in de lokalen van de brancheorganisatie FIV in 

Rome. Op deze bijeenkomst wisselden de concurrerende ondernemingen 

prijsinformatie uit en spraken zij af hun prijzen voor de Peugeot 307 

(referentiecode T5) te coördineren
435

. Volgens de aantekeningen van de heer [...] 

verzocht AGC om de productie van de voorruit van de 307 te verhogen en om hun 

prijs ten minste vast te stellen op 550 FF. Saint-Gobain en Pilkington waren 

voornemens hun prijzen boven deze prijs te verhogen met 40 tot 50 FF per stuk. 

[...] is dit een voorbeeld van een compensatiemechanisme met het oog op het 

stabiel houden van de respectieve marktaandelen
436

. 

(231) Daarnaast wisselden de concurrerende ondernemingen prijsgegevens uit voor het 

model Renault Scénic (productiestart januari 2003). Wat betreft de andere 

modellen van Renault, namelijk Clio, Twingo 3-deurs, Modus, Mégane en Laguna, 

waren de concurrerende ondernemingen van plan de leveringscontracten voor deze 

modellen onder elkaar te verdelen. In de aantekeningen staat bijvoorbeeld onder 

meer het volgende te lezen: 

"Clio 85 [codenaam van het model]   40%    SPX + SGV 

Twingo 77  SPX 

Twingo 89 Ø  PB 

Mégane 84 BKL J [...] 60%  SPX – SGV – PB 

Laguna 74 Ø   SGV – PB"
437

. 

(232)  In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
438

 

merkte Pilkington op dat [...] niet betrouwbaar is en evenmin door andere 

bewijsstukken wordt bevestigd. AGC kan zelfs niet de namen noemen van de 

vertegenwoordigers van Pilkington en Saint-Gobain die op deze bijeenkomst 

aanwezig zouden zijn geweest. Voorts heeft [...] zich pas in een zeer late fase van 

de procedure deze bijeenkomst herinnerd. Deze bijeenkomst werd niet vermeld 

[...] werd aangenomen dat de notities van de heer Balian met betrekking tot deze 

bijeenkomst slechts melding maakten van "punten van discussie". Pilkington 

ontkent evenwel niet dat dat deze bijeenkomst plaatsvond en dat de onderneming 

hierop aanwezig was. 
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 Zie [...]. 
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 Zie [...]. 
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 Zie [...]. 
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 Zie blz. 91-92 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, waarin 

wordt verwezen naar [...]. 
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(233) De Commissie is het hiermee niet eens. Ten eerste merkt zij op dat Pilkington in 

haar antwoord een niet-bestaande [...] citeert. Op grond van de bladzijden van het 

dossier waarnaar wordt verwezen, kan evenwel worden verondersteld dat de 

verwijzing betrekking heeft op [...]. [...], is de Commissie van oordeel dat [...]. Het 

feit dat [...] zich de bijeenkomst hiervoor niet herinnerde, betekent niet dat zijn 

verklaring niet geloofwaardig of gewoonweg onwaar zou zijn. Er wordt opgemerkt 

dat [...]. Derhalve was [...] niet noodzakelijk volledig. Ten tweede wordt de 

uitlegging van de Commissie van de desbetreffende aantekeningen door Pilkington 

betwist. Met name de uitlegging van de Commissie van de zin "SGV+PB kunnen 

de prijs met 40-50 FRF per stuk verhogen", d.w.z. dat Saint-Gobain en Pilkington 

hun prijzen met 40-50 FRF per stuk boven deze prijs zouden verhogen, is volgens 

Pilkington niet correct. De zin zou daarentegen moeten worden geïnterpreteerd als 

een bewijs "van een mogelijke indicatie van Pilkington en Saint-Gobain dat zij 

bereid zouden zijn deze benadering te overwegen"
439

. In deze nuance ziet de 

Commissie geen daadwerkelijk verschil tussen het vermogen om de prijsverhoging 

van het desbetreffende autoglasdeel ("zouden verhogen") ten uitvoer te leggen en 

het feit dat beide ondernemingen geneigd waren dit te doen of dit op zijn minst 

overwegen ("kunnen verhogen") op een gelijktijdig en onderling afgestemde wijze. 

Terwijl Pilkington zich de moeite getroost om de namen van bepaalde modellen 

precies te noemen, geeft de onderneming geen commentaar bij de prijsgegevens 

die werden uitgewisseld en die bijvoorbeeld betrekking hadden op het model 

Scénic. Pilkington negeert gewoonweg de opmerkingen van de Commissie en 

beperkt zich ertoe te verklaren dat bepaalde citaten, zelfs wanneer die geen verdere 

toelichting behoeven, onvoldoende worden toegelicht
440

. De Commissie is niet van 

oordeel dat dit een steekhoudende weerlegging is en handhaaft dus haar conclusies 

met betrekking tot de aard van deze bijeenkomst. 

(234) Het overleg tussen Saint-Gobain en AGC over de toewijzing van de nieuwe BMW 

5 serie en BMW 6 serie, d.w.z. de de cabrio en de coupé van de 5 serie, waarvan 

productie in juni van start was gegaan, (zie overweging (222) en (223)), werd op 

21 juli 2000 hervat
441

. De concurrerende ondernemingen spraken af dat zij de 

nieuwe modellen (codenamen E60, E63 en E64) onder elkaar zouden verdelen. Het 

was de bedoeling dat AGC de voorruiten van het model E60 zou leveren. De 

achterruiten zouden gezamenlijk door Saint-Gobain en AGC worden geleverd en 

de zijruiten hoofdzakelijk door Pilkington. Voorts was het de bedoeling van de 

drie grote autoglasproducenten dat AGC ook de resterende zijruiten voor dit model 

zou leveren. 

(235) Tijdens dit overleg bespraken de beide concurrenten ook een mogelijke 

prijsverhoging om de gestegen energiekosten - en met name de olieprijzen - te 

compenseren
442

. De aantekeningen van de heer [...] geven de redenen voor de 

prijsverhoging weer en maken melding van de drie belangrijkste aspecten van deze 

kwestie. Naast hogere prijzen voor energie, olie en vervoer, als gevolg van de 

gestegen dieselolieprijs, vermelden de aantekeningen PVB (een tussenlaag op de 

voorruit), waarvan de productiekosten door de gestegen olieprijzen sterk worden 
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 Zie blz. 92 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. "a possible 
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beïnvloed. De volgende paragraaf die begint met "gecombineerde inspanningen" 

wees met nadruk op de noodzaak van gezamenlijke actie van de 

autoglasproducenten. Zoals blijkt uit de aantekeningen, kwamen Saint-Gobain en 

AGC prijsverhogingen overeen voor specifieke autofabrikanten in het licht van de 

gestegen energiekosten, met name voor GM, Fiat en BMW, maar niet voor 

Peugeot en Renault
443

. 

(236) Op 28 juli 2000 vond in Parijs een trilaterale bijeenkomst plaats tussen de heer [...] 

van Saint-Gobain, de heer [...] van Pilkington en de heer [...] van AGC
444

. Op deze 

bijeenkomst stelden de concurrerende ondernemingen eerst een overzicht op van 

de toenmalige leveringssituatie voor Peugeot en Renault en maakten zij vervolgens 

een afspraak over de toewijzing van de gecoate voorruit voor het model Peugeot 

206. Hierbij wenste AGC haar marktaandeel te verhogen en Saint-Gobain [X] 

wenste een prijsverhoging om deze verschuiving mogelijk te maken (206 W/S 

Coated SPX [Splintex = AGC] ↑ coated  ↓ Green    X ↑ on price ≈ 5 - 10 FF 

with ↑↑↑ Dev. Cost). 

(237) Op deze bijeenkomst wisselden de grote drie autoglasproducenten prijsgegevens 

en andere commercieel gevoelige informatie uit om de leveringscontracten voor 

PSA onder elkaar te kunnen verdelen, in het bijzonder voor de volgende modellen: 

de 106/Saxo, de 206, de C3 Pluriel (referentiecode A42), de 307 (referentiecode 

T5), de C2 (referentiecode A6) en de 306. Saint-Gobain wenste bijvoorbeeld het 

A6-project in de wacht te slepen, anders zou haar marktaandeel voor de PSA-

contracten dalen tot 45%. Uit deze notities blijkt ook hoe de concurrerende 

ondernemingen van plan waren elkaar te compenseren voor verliezen die zich 

zouden kunnen voordoen naar aanleiding van toewijzing in 2000 van 100 000 

voorruiten voor de modellen 106 Saxo ("106/Saxovoor SPX ≈ 100K voorruiten in 

2000; X [Saint-Gobain], Y [Pilkington] zijn hierover verontrust en zouden 

aanspraak kunnen maken op compensatie. Y maakt aanspraak op 30-40K 

voorruiten voor vervangingsmarkt")
445

. [...] is de zin “206 SPX will delay the BL 

up to Sept/Oct 00. ramp up should be OK, but can demonstrate difficulty”
446

 een 

voorbeeld van hoe een leverancier, in dit geval AGC, met opzet de productie 

vertraagde om een concurrent in staat te stellen zijn product te verkopen. 

(238) De concurrerende ondernemingen wisselden ook prijsinformatie uit, met inbegrip 

van geplande prijsniveaus en andere commercieel gevoelige informatie voor 

Renault en Peugeot. Volgens de notities werd afgesproken dat de prijsniveaus in 

2001 stabiel moesten blijven of dat de prijsvermindering niet groter mocht zijn dan 

0,2-0,3% (“maintain price level for 2001 or to keep give about 0.2  0.3 %”)
447

. 

AGC deelde aan haar concurrenten mee dat zij het volledige order voor de 

opvolger van de Clio in de wacht wilde slepen, terwijl Pilkington de andere 

ondernemingen in kennis stelde van een prijsverhoging van het Laguna-model
448

. 

De concurrerende ondernemingen wisselden ook prijsgegevens uit met betrekking 
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tot de Dacia Logan en de Renault Scénic (referentiecode J84)
449

 en spraken af het 

bestaande prijsniveau te houden of althans niet te verlagen met meer dan 0,2-0,3%. 

(239) Op dezelfde trilaterale bijeenkomst kwamen de drie leveranciers overeen dat PSA 

contant zou moeten betalen voor alle gereedschapskosten costs (“TOOLING PSA: 

must pay for all tooling in cash XYZ agree”)
450

. 

(240) Daarnaast verschafte Pilkington de andere ondernemingen bovendien specifieke 

gegevens met betrekking tot de prijsstijgingen die zij voornemens was aan te 

rekenen voor de gelaagde zijruiten van Renault Laguna model (referentiecode 

X74)
451

. 

(241) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
452

 

ontkende Pilkington niet dat zij aanwezig was op de bijeenkomst van 28 juli 2000 

en aanvaardde zij dat de desbetreffende aantekeningen verwezen naar de 

prijszetting voor Renault en Peugeot in het algemeen. Hoewel Pilkington ontkent 

dat op deze bijeenkomst een volledig akkoord werd gesloten, geeft de 

onderneming toe dat uit de beschrijving van de bijeenkomst, die is gebaseerd op de 

handgeschreven aantekeningen van de heer [...], duidelijk blijkt dat de partijen 

wederzijds uiting hebben gegeven van hun voornemen om een 

toewijzingsovereenkomst af te sluiten, met inbegrip van mogelijke compensatie 

tussen verschillende afnemers en modellen. Pilkington voerde evenwel aan dat de 

aantekeningen over de bijeenkomst "alleen blijk geven van intentieverklaringen, 

met als doel te onderhandelen over mogelijke afgesproken handelwijzen, waarover 

in de praktijk geen overeenstemming lijkt te zijn gevonden"
453

 en vestigde er 

nogmaals de aandacht op dat de overeenkomst met betrekking tot het handhaven 

van bepaalde prijsniveaus in de praktijk geen resultaten opleverde aangezien 

volgens Pilkington de prijsreducties die zij in 2001 aan Peugeot toekende, 

ruimschoots hoger waren dan 1 procent. Ten slotte verwijt Pilkington de 

Commissie dat zij niet in detail heeft uiteengezet hoe de hierboven beschreven 

besprekingen tot doel hadden een verdeling van leveringscontracten teweeg te 

brengen voor andere voertuigen dan het model Citroën C2. 

(242) Ten eerste wijst de Commissie erop dat Pilkington heeft toegegeven aan de 

bijeenkomst te hebben deelgenomen en dat de onderneming daadwerkelijk aan het 

overleg heeft deelgenomen terwijl zij beweert dat het overleg geen volledige 

toewijzingsovereenkomst heeft opgeleverd. Ten tweede verwijt Pilkington de 

Commissie alleen melding te hebben gemaakt van het model Citroën C2 bij de 

beschrijving van het overleg over de toewijzing. Er is evenwel op gewezen dat het 

desbetreffende model slechts als een voorbeeld is gebruikt, aangezien de 

gesprekken die voor het model C2 werden beschreven, ook betrekking hadden op 

de andere vermelde modellen, zoals blijkt uit de notulen van de bijeenkomst 

(alsook uit de aantekeningen bij het model Dacia Logan) en zoals in de mededeling 

van punten van bezwaar is uiteengezet. Er wordt verondersteld dat voor de in de 
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notulen vermelde modellen commercieel gevoelige gegevens werden uitgewisseld 

met betrekking tot de gereedschapskosten, kosten van een prototype, 

ontwikkelingskosten en kosten voor opties met het oog op de vaststelling van een 

minumprijs waardoor kosten gerecupereerd en verliezen voorkomen konden 

worden. Er vond ook overleg plaats over compensatie, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de verliezen die de andere concurrerende ondernemigen hadden 

opgelopen omdat AGC in 2000 100 000 voorruiten voor de PSA modellen 106 en 

Saxo had geproduceerd. De in de overwegingen (236) tot en met (240) beschreven 

punten die op deze bijeenkomst aan de orde kwamen, werden in het bijzonder niet 

door Pilkington betwist. De Commissie stelt vast dat zij vallen onder de 

gedragingen die door artikel 81 van het Verdrag worden verboden. Derhalve 

handhaaft zij haar in de mededeling van punten van bezwaar opgenomen 

conclusies over de onrechtmatige aard van deze bijeenkomst. 

(243) Een trilaterale vergadering vond op 31 juli 2000 plaats tussen de heer [...] van 

Pilkington, de heer [...] van AGC en de heren [...] en [...] van Saint-Gobain in het 

Charles de Gaulle airport Sheraton Hotel in de buurt van Parijs.
454

 Deze 

vergadering had tot doel de gewenste prijsstijgingen voor Fiat/GM te bespreken en 

ook de contracten voor het Fiat Multipla-model te verdelen. Wat GM betreft, 

wisselden de concurrenten prijsinformatie over de Astra uit. De prijzen van 

Pilkington voor het model Astra lagen hoger dan voor het vergelijkbare Fiat-model 

en ten gevolge van dit verschil had GM aan Pilkington gemeld dat het een 

prijsreductie van 15% voor het Astra-model wenste ("Astraprijzen liggen erg hoog 

vergeleken met Fiat + GM wenst reductie van 15%"). Pilkington deelde daarom 

aan AGC mee dat zij niet tevreden was met deze ontwikkeling. Bijgevolg werd 

overeengekomen tegenover GM een gezamenlijke strategie toe te passen ("We 

blijven op het huidige prijsniveau")
455

. 

(244) Deze bijeenkomst had ook tot doel de gewenste prijsstijgingen voor Fiat/GM te 

bespreken en de leveringscontracten voor het Fiat Multipla-model te verdelen. Wat 

de Multipla betreft, verwijst de zin "geen capaciteit voor X, Y" naar het feit dat was 

overeengekomen dat zowel Pilkington als Saint-Gobain zouden weigeren een 

prijsopgave voor de Multipla op te stellen. Als reden voor deze weigering kwamen 

Pilkington en Saint-Gobain overeen aan te geven dat zij niet over capaciteit 

beschikten om extra opdrachten aan te nemen. Er werd ook overeengekomen dat 

AGC voor de Lancia Lybra geen prijsopgave zou doen, met als voorwendsel 

gebrek aan capaciteit
456

. 

(245) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar betwist 

Pilkington [...]. Pilkington is met name van mening dat de Commissie zich niet 

kon verlaten op bladzijde 55 van de aantekeningen [...] waarvan [...] slechts 

"veronderstelde dat zij een verslag over een dergelijk contract zijn"
457

 

(onderstreping toegevoegd door Pilkington). Indien in de aantekeningen melding 

wordt gemaakt van een trilateraal contract, is er volgens Pilkington nog steeds 

geen grondslag om de onthulling over de Astra in verband te brengen met de 
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tussen AGC en Pilkington afgesproken maatregelen om te reageren op het 

prijsreductieverzoek van GM. 

(246) In antwoord op dit argument stelt de Commissie vast dat [...]
458

. Derhalve is er 

geen twijfel over de datum en de plaats van deze bijeenkomst. Daarnaast is er een 

duidelijk verband tussen het eerste en het tweede gedeelte van de aantekeningen, 

aangezien in het eerste gedeelte de toenmalige situatie (inclusief GM) werd 

onderzocht en in het tweede gedeelte de afkorting GM voorkwam, hetgeen 

betekent dat dit de mogelijke reacties waren die waren afgesproken ten opzichte 

van de verzoeken van GM. Voorts zijn de desbetreffende aantekeningen van de 

heer [...] niet vaag, maar wordt in deze notities duidelijk aangegeven dat de 

concurrerende ondernemingen hun prijsstrategie niet zouden wijzigen en dat in het 

bijzonder met betrekking tot de Astra, Pilkington niet tevreden was met de 

ontwikkelingen inzake GM. De Commissie is van oordeel dat dit een 

ondubbelzinnige weergave is van een afspraak om de prijsstelling ten opzichte van 

GM te coördineren, hetgeen duidelijk bleek uit de notities en door Pilkington zelfs 

in haar schriftelijke opmerkingen wordt toegegeven. "Pilkington aanvaardt dat 

indien de Commissie op de juiste manier kon concluderen dat dit een weergave 

van een overleg tussen de partijen (...) , hier sprake is van een afspraak om de 

prijsstelling ten opzichte van GM – weliswaar in zeer algemene wijze - te 

coördineren"
459

. Wat Fiat betreft, behoeven de aantekeningen vaak ook geen 

verdere toelichting, bijvoorbeeld wanneer wordt verwezen naar de strategie van 

onvoldoende capaciteit die aan de desbetreffende autofabrikant zal worden 

medegedeeld. Derhalve heeft de Commissie duidelijk aangetoond dat de 

aantekeningen een weergave zijn van een onrechtmatig overleg tussen de 

concurrerende ondernemingen. Derhalve handhaaft zij haar mening over de aard 

van deze bijeenkomst. 

(247) Medio 2000 vond een bijeenkomst plaats in Parijs, met betrekking tot het verzoek 

om een prijsopgave voor het model Renault Mégane, waarvoor AGC op [...] 2000 

een prijsopgave indiende. [...] namen vertegenwoordigers van Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC deel aan deze bijeenkomst. Volgens de aantekeningen waren 

de concurrerende ondernemingen voornemens de Mégane Monospace (Scénic) 

(codenaam J84) onder elkaar te verdelen, aangezien Pilkington een hogere prijs 

dan AGC zou opgeven, met andere woorden zou "dekken" voor het J84 model 

(“J84 cover by Pilk”)
460

. 

(248) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
461

 voerde 

Pilkington aan – hoewel haar deelname aan deze bijeenkomst door deze 

onderneming niet werd betwist – dat op grond van de aard van de bewijsstukken 

[...] en de toelichtingen niet kan worden beweerd dat er op deze bijeenkomst een 

daadwerkelijke overeenkomst of afspraak tot stand was gekomen. 
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(249) Opgemerkt zij evenwel dat de Commissie in de mededeling van punten van 

bezwaar heeft verklaard dat de concurrerende ondernemingen op deze bijeenkomst 

gevoelige prijsinformatie uitwisselden met betrekking tot hun gedraging voor de 

specifieke offerte van het model Scénic Mégane (J84). In de mededeling van 

punten van bezwaar werd met betrekking tot deze bijeenkomst niet verklaard dat 

tussen de concurrerende ondernemingen een overeenkomst of afspraak tot stand 

was gekomen. In de mededeling van punten van bezwaar werd alleen melding 

gemaakt van een gegevensuitwisseling die tot doel had de leveringscontracten voor 

dit model te delen. Dit heeft duidelijk plaatsgevonden en wordt door Pilkington 

niet betwist. 

(250) Tijdens een vergadering in de zomer van 2000, naar alle waarschijnlijkheid in juli-

september te Brussel, werd over diverse VW-modellen gesproken en werden 

afspraken gemaakt tussen Saint-Gobain en AGC. Eerst wisselden de concurrenten 

prijzen en andere gevoelige informatie uit met betrekking tot het toenmalige model 

Passat (codenaam B5). Bij deze uitwisselingen verklaarde AGC dat het zou 

verzoeken volumes te recupereren, hetgeen kan betekenen dat Saint-Gobain enig 

marktaandeel zou verliezen ("SPX zal verzoeken volumes te recupereren ≈ [...]%, 

SGV kan marktaandeel verliezen"). Saint-Gobain was blijkbaar tevreden over de 

prijs voor de B5-beglazing; dit gold niet voor AGC ("Passat B5 prijs is goed voor 

X 51,81 DM – niet voldoende voor SPX"). Ten tweede wisselden de beide 

concurrenten inzake de nieuwe Golf (codenaam A5) gevoelige informatie over 

prijzen en gereedschapskosten uit en hebben zij te kennen gegeven geen lagere 

prijs voor het prototype te zullen opgeven.
462

 

(251) De toewijzing van de leveringscontracten voor de nieuwe BMW 5 serie (E60) 

werd verder besproken tijdens een telefoongesprek tussen Saint-Gobain en AGC 

dat eind augustus of begin september plaatsvond
463

. […] bevatten de tijdens dit 

telefoongesprek genomen aantekeningen door Saint-Gobain medegedeelde prijzen 

die Saint-Gobain in zijn prijsopgave zou opnemen. De gemaakte aantekeningen 

hebben in het bijzonder betrekking op de prijsstelling voor de achterruit. De 

leveranciers spraken af dat Saint-Gobain ten minste onderdelen van de achterruit 

van de nieuwe serie 5 zou leveren, aangezien Saint-Gobain de vaste leverancier 

was voor dit onderdeel bij het bestaande model. De heer […] en de [...] bij Saint-

Gobain deelden deze prijzen aan Asahi mee
464

.  

(252) Een trilaterale bijeenkomst vond plaats op 19 september 2000 in het Charles de 

Gaulle airport Sheraton Hotel in de buurt van Parijs. De heren [...] van Saint-

Gobain, [...] van Pilkington en [...] en […] (wiens naam in de aantekeningen wordt 

afgekort als […]) van AGC waren hierop aanwezig
465

. Op deze bijeenkomst 

wisselden de concurrerende ondernemingen gegevens uit over de wijze waarop het 

leveringscontract voor de Peugeot 206 (referentiecode T1) en de Peugeot 307 (T5) 

zou worden verdeeld ("Voorstel van […] X W/S + polycarbonaat of S/L, Z

                                                 
462

  Zie […]. De oorspronkelijke Engelse teksten luiden: “SPX will ask to recover volumes ≈ […]%, SGV 

could lose business” en “Passat B5 price is good for X   51.81 DM - not satisfactory for SPX”. 
463

 Zie […]. 
464

  Zie […]. 
465

 Voor de datum van de bijeenkomst, zie […]. 
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  B/L + S/L”) en wisselden zij prijsgegevens uit voor gelaagde zijruiten voor 

verscheidene modellen van PSA
466

. 

(253) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar ontkende 

Pilkington dat de desbetreffende aantekeningen betrekking kunnen hebben op een 

bijeenkomst waaraan Pilkington deelnam en in het bijzonder op een deelname van 

de heer [...], die zich op die dag in Italië bevond. Voorts wees Pilkington erop dat 

in de aantekeningen wordt vastgesteld dat het voorstel van de heer […] voor de 

toewijzing betrekking had op de modellen 106 en Saxo, niet op de 206 en 307. 

(254) Wat betreft de deelnemers aan deze bijeenkomst, merkt de Commissie op dat […] 

heeft medegedeeld dat Pilkington op deze bijeenkomst waarschijnlijk door de heer 

[...] of de heer [...] werd vertegenwoordigd. Pilkington kon geen bewijsstukken 

overleggen waaruit blijkt dat ook de heer [...] onmogelijk op deze bijeenkomst kon 

aanwezig zijn. Wat de gestelde onnauwkeurigheden betreft, merkt de Commissie 

op dat het voorstel voor de verdeling van sommige modellen door […] werd 

opgesteld, zoals in de notulen wordt aangegeven en correct in de mededeling van 

punten van bezwaar wordt vermeld. Pilkington heeft niet betwist dat een dergelijk 

voorstel werd gedaan, maar verduidelijkte alleen dat het over andere modellen 

ging en dat in elk geval geen overeenstemming werd bereikt met betrekking tot 

beide modellen. De Commissie herhaalt dat het loutere feit dat de concurrerende 

ondernemingen een gemeenschappelijke wil hadden om een 

mededingingsbeperkende afspraak te maken reeds op zich onrechtmatig is en 

verwijst naar de desbetreffende rechtspraak in punt 5.3.2.1 van deze beschikking. 

(255) Tijdens een contact eind september 2000
467

, waarschijnlijk een telefoongesprek 

tussen de heer [...] van AGC en de heer [...] van Saint-Gobain
468

, wiens 

mobieletelefoonnummer op de aantekeningen is geschreven die de heer [...] bij die 

gelegenheid maakte, werden gedetailleerde prijsgegevens voor de Seat MPV en het 

leveringscontract van de Audi A6 uitgewisseld. Wat Seat betreft, wordt verwezen 

naar overweging (214). 

(256) Wat Audi betreft, regelden Saint-Gobain en AGC onderling de levering voor het 

A6-model. De achterruit zou door AGC worden geleverd en de overige onderdelen 

door Saint-Gobain ("A6 achterruit rest X"). 

(257) Tussen 11 en 25 oktober 2000 nam de heer [...] van Saint-Gobain contact op met 

de heer [...] van AGC en deelde hij mee dat voor Franse en Japanse 

autofabrikanten (Renault, Peugeot, Honda en Nissan) een prijsstijging werd 

overwogen, gebaseerd op de gestegen kosten voor vlakglas, PVB, olie en energie. 

Hij verstrekte commercieel gevoelige informatie over hoe deze prijsverhoging een 

stijging van de prijzen van getemperd glas met 4-5% en van gelaagd glas met 5-

8% zou veroorzaken
469

. 

                                                 
466

 Zie […]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: "Proposal from […] X W/S + polycarbonate 

or S/L, Z  B/L + S/L” 
467

  Zie […]. 
468

  Zie […]. 
469

 Zie […]. 



85 

(258) Op 27 oktober 2000 vond in het Brussels Airport Sheraton Hotel
470

 een ontmoeting 

plaats in de loop waarvan de toewijzing van de leveringen voor diverse Audi-, 

Volkswagen- en BMW-modellen werd overeengekomen
471

. Vermoedelijk namen 

voor Saint-Gobain de heer […], voor Pilkington de heer [...] en voor AGC de heer 

[...] aan deze vergadering deel. 

(259) Het eerste model waarvoor de grote drie de leveringen wilden toewijzen, was de 

Audi A3, codenaam AB. De A3 werd geleverd door Pilkington en AGC en het was 

de bedoeling deze situatie te handhaven, dus het contract toe te wijzen aan deze 

twee leveranciers. De aantekeningen geven aan dat Saint-Gobain een prijs zou 

opgeven in week 46 nadat AGC en Pilkington hun prijs hadden opgegeven ("ZY 

handelen eerst + verdelen"). 

(260) Wat de Audi A6 betreft, codenaam C6, verwijzen de verklaringen hier naar de 

huidige situatie van verdeling van de contracten onder de leveranciers. In de 

toekomst zou Pilkington wellicht voor de A6 de voorruiten en achterruiten (A6 

voorruit + achterruit  Y) […] toegewezen krijgen
472

. 

(261) Het volgende model waarover de grote drie tot een akkoord kwamen, is de Audi 

A8, codenaam "D3". Saint-Gobain wenste alle leveringen voor de A8 voor zijn 

rekening te nemen ("X moet ervoor zorgen"); de Amerikaanse concurrent PPG 

ontwikkelde echter deze producten en zou er volgens de aantekeningen van die 

vergadering […] stuks maken
473

. 

(262) Het laatste model was de Audi A4 (codenaam B6). Er werd gesproken over het 

aantal stuks voor de diverse typen van dit model en over het feit dat Pilkington en 

AGC moesten verduidelijken wie voor de Avant zou leveren, waarvan het 

voorgaande model door Pilkington en ACG was geleverd. Het was de bedoeling 

dat Saint-Gobain 100% van de glasdelen voor de cabrio zou leveren en Saint-

Gobain en AGC die voor de coupé-versie. 

(263) Op deze bijeenkomst werd het meest waarschijnlijke resultaat van de aanbesteding 

voor de BMW 5 serie besproken
474

. Het plan was dat Pilkington de zijruiten voor 

de BMW 5 serie zou mogen leveren. In de praktijk was dit evenwel niet het geval. 

Uit de brieven die BMW op 9 november 2000 naar de winnaars van de 

aanbesteding heeft gestuurd, blijkt dat alleen AGC ("Z") en Saint-Gobain ("X") 

door BMW werden geselecteerd en dat aan Pilkington niets werd toegewezen
475

. 

(264) […] is het derhalve zeer waarschijnlijk dat de verwijzing naar "Y" (Pilkington) en 

"Z" (AGC) met betrekking tot de leveringscontracten voor de Audi A4 Avant op 

dezelfde bladzijde
476

 een weerspiegeling is van een overleg om te bepalen hoe 

Pilkington kon worden gecompenseerd voor het verlies van de zijlichten voor de 

BMW 5 serie. Dit toont aan hoe de drie belangrijkste leveranciers elkaar 

probeerden te compenseren voor deze "bedrijfsongelukken" met het oog op het 

stabiel houden van de respectieve marktaandelen. 

                                                 
470

  Zie […]. 
471

  Zie […]. 
472

  Zie […]. 
473

  Ibidem. “X to take care of it”, in de oorspronkelijke Engelse tekst. 
474

  Ibidem. 
475

  Zie […] van het antwoord door [...] van […], blz. 13929. 
476

  Zie […]. 
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(265) Tijdens deze vergadering bespraken de grote drie ook diverse VW-modellen en 

overwogen hoe zij eventuele leveringscontracten onder elkaar konden toewijzen.
477

 

(266) Volgens de aantekeningen van de heer [...] bespraken de concurrerende 

ondernemingen opnieuw de toewijzing van het contract inzake het nieuwe Golf-

platform (zie overweging (250) voor de eerste besprekingen over dit punt), met 

twee carrosserietypes, de CITY en de MPV (de Touran). Het betrof hier twee 

geheel nieuwe modellen en daarom werd een nieuwe verdeling van de contracten 

mogelijk geacht. Het voorstel was daarom dat Pilkington en AGC elk 50% van 

deze modellen voor hun rekening zouden nemen. Wat de Golf en de Bora betreft, 

hield het voorstel in dat de concurrenten elk hun eigen aandeel zouden behouden; 

dit werd genoteerd met de woorden "Zoals vandaag"
478

. 

(267) Op dezelfde trilaterale bijeenkomst trachtten de concurrenten ten slotte de 

contracten onder elkaar te verdelen door quota voor diverse Mercedes-modellen 

overeen te komen
479

. 

(268) Wat de modellen W211 en S211 E-klasse van Mercedes betreft, werd vastgesteld 

dat PPG bepaalde glastypen leverde, maar dat de rest voor rekening van Saint-

Gobain zou komen. De grote drie waren van plan de diverse Mercedes A-klasse 

modellen (codenaam 169) als volgt te verdelen: Saint-Gobain 50%, Pilkington 

25% en AGC 25%. 

(269) Pilkington antwoordde op de mededeling van punten van bezwaar
480

 met de 

verklaring dat er met betrekking tot de bijeenkomst van 27 oktober 2000 geen 

betrouwbare grondslag is om te beweren dat er sprake is onrechtmatigheden. 

Pilkington voert aan dat BMW haar geen contract heeft toegekend met betrekking 

tot de desbetreffende verzoeken om prijsopgave. De concurrerende ondernemingen 

kunnen dus onmogelijk afspraken hebben gemaakt. Wat betreft de voorgestelde 

compensatie bij Audi voor het verlies van het BMW-contract, voert Pilkinton aan 

dat er in de […] bewijsstukken geen grondslag te vinden is om te veronderstellen 

dat tijdens de gestelde besprekingen over de Audi A4 Avant een poging werd 

ondernomen om Pilkington te compenseren voor het negatieve resultaat bij het 

contract voor de BMW 5 serie. 

(270) Wat Audi betreft, voerde Pilkington verder aan dat uit de aantekeningen van de 

heer [...] alleen blijkt dat de besprekingen louter betrekking hadden op voorstellen. 

(271) Ten slotte wijst Pilkington erop dat het overleg inzake Mercedes louter betrekking 

had op pogingen om tot afspraken te komen, […] "de concurrerende 

ondernemingen trachten onder elkaar te verdelen..."
481

 (onderstreping toegevoegd 

door Pilkington). In elk geval zijn er volgens Pilkington op deze bijeenkomst geen 

overeenkomst of afspraken tot stand gekomen. 

                                                 
477

 Zie […]. 
478

 Zie […]. “As Today” in het Engels. 
479

 Zie […]. 
480

 Zie blz. 147, 151-152 en 159-160 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van 

bezwaar. 
481

 Zie blz. 165 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. "The 

competitors tried to allocate…", in de originele Engelse tekst. 
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(272) De Commissie is het niet eens met de argumenten van Pilkington. De Commissie 

merkt op dat de voorstellen in de handgeschreven notities zeer gedetailleerd zijn: 

met betrekking tot het model A3 voert Pilkington aan dat het voorstel louter erop 

neerkwam een leveringscontract te verdelen tussen Pilkington en AGC. De 

aantekeningen zijn evenwel veel uitvoeriger en tonen aan dat om zijn gedraging 

aan te passen en het afgesproken resultaat te bereiken, Saint-Gobain in week 46 na 

de prijsopgave van Pilkington en AGC een prijs zou hebben opgegeven, zoals 

duidelijk is uiteengezet […] en in de mededeling van punten van bezwaar wordt 

beschreven. 

(273) De Commissie merkt op dat ook een poging tot het maken van een afspraak voor 

de toewijzing van een leveringscontract, die wordt ondernomen in het kader van 

een lopende collusie, als onderdeel van die collusie kan worden beschouwd. 

Derhalve handhaaft de Commissie haar standpunt over de onrechtmatige aard van 

dit contact. 

(274) Het feit dat bij het contract voor de BMW 5 serie niet het door de concurrerende 

ondernemingen verwachte resultaat werd bereikt, betekent niet dat de 

onrechtmatige besprekingen en mogelijk een afspraak tussen de grote drie niet 

hebben plaatsgehad. Uit de notities van de heer [...] blijkt dat na de bekendmaking 

van het resultaat van dat verzoek om een prijsopgave, de concurrerende 

ondernemingen opnieuw bijeenkwamen en mogelijke compensaties voor 

Pilkington bij een andere autofabrikant, VW-Audi, bespraken. Derhalve handhaaft 

de Commissie haar conclusies uit de mededeling van punten van bezwaar. 

(275) Eind oktober/begin november 2000 vond nog een trilaterale bijeenkomst plaats. 

Op deze vergadering wisselden de heer [...] van Saint-Gobain, de heer [...] van 

Pilkington en de heer [...] van AGC prijsgegevens uit met het oog op het onder 

elkaar verdelen van Civic 3-deurs, 5-deurs en CRV. De handgeschreven 

aantekeningen van de heer [...], gemaakt tijdens de bijeenkomst eind oktober/begin 

november 2000, bevatten een tabel met wie wat krijgt voor welke prijs. Uit de 

notities blijkt dat was overeengekomen dat Pilkington alleen de driehoekruitjes en 

de achterruiten van de […] zou leveren. Daarom lagen de prijzn van Pilkington 

van 18-19 euro voor het driehoekruitje en 28 euro voor de achterruit onder die van 

AGC, respectievelijk 20,20 en 29 euro, en onder de prijs van Saint-Gobain, 

respectievelijk 22,4 en 34 euro, waardoor AGC en Saint-Gobain Pilkington konden 

"dekken"
482

. 

(276) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
483

 voerde 

Pilkington aan dat er geen betrouwbare grondslag is om te stellen dat op de 

desbetreffende bladzijde melding wordt gemaakt van een bijeenkomst, laat staan 

een uitwisseling van gegevens, die de prognoses van AGC zouden kunnen zijn. 

(277) De Commissie antwoordt dat uit de details van de vermelde gegevens duidelijk 

blijkt dat zij het resultaat zijn van een bijeenkomst of een telefoongesprek, […] 

door Saint-Gobain niet werd betwist. 

                                                 
482

 Zie […]. In de mededeling van punten van bezwaar was een van de voor het CRV model vermelde 

cijfers 24 in plaats van 34. Zie evenwel de originele handgeschreven notitie, blz. 11855, waar het cijfer 

"34" duidelijk leesbaar is. 
483

 Zie blz. 182-183 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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(278) Tussen 31 oktober en 8 november 2000 werd de discussie tussen Saint-Gobain en 

AGC met betrekking tot Audi voortgezet via een aantal telefoongesprekken
484

. 

(279) Tijdens deze telefoongesprekken trachtten de twee concurrenten de 

leveringscontracten voor de Audi B6 Coupé toe te wijzen door prijzen voor dit 

model uit te wisselen; uiteindelijk werd dit project echter geannuleerd. Onder de 

datum 31/10/00 verstrekte Saint-Gobain herziene prijsgegevens op een 

vergelijkende basis met de prijzen bovenaan de bladzijde van de aantekeningen 

van de notities van de heer [...] onder de rubriek "OLD". Voorts meldde Saint-

Gobain aan AGC dat zij ontwikkelingskosten ten bedrage van 250 000 euro zou 

aanrekenen. 

(280) Op 1 november 2000 vond een trilaterale bijeenkomst plaats in het Charles de 

Gaulle Sheraton Hotel in de buurt van Parijs tussen de heer [...] van Saint-Gobain, 

de heren [...] van AGC en mogelijkerwijs een vertegenwoordiger van 

Pilkington
485

. Hoewel niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat een 

vertegenwoordiger van Pilkington daadwerkelijk aanwezig was, wordt in de 

aantekeningen melding gemaakt van de belangen van Pilkington. De tabel in de 

aantekeningen van de heer [...] illustreert hoe de drie leveranciers streefcijfers voor 

prijsverhogingen voor bepaalde autofabrikanten overeenkwamen en afspraken de 

prijsverhoging te laten gelden voor Honda, Nissan, Renault en Peugeot, maar niet 

voor Toyota. Uit de aantekeningen blijkt dat de concurrenten een uniforme 

prijssverhoging overeenkwamen van 4% voor voorruiten, van 3% voor 

achterruiten en van 4% voor zijruiten. De zin "ZOALS U WENST" duidt erop dat 

de leveranciers ook overeenkwamen de details voor de uitvoering van de 

prijsstijging aan elke individuele leverancier over te laten zolang de globale 

doelstellingen werden gerespecteerd; de prijsverhoging werd uiterlijk begin 

december aangekondigd. Het is waarschijnlijk dat deze prijsstijgingen werden 

overeengekomen in verband met de gestegen prijzen voor grondstoffen en ten 

gevolge van de wisselkoersschommelingen, aangezien de grote drie het eens waren 

om een prijsstijgingsclausule in alle nieuwe contracten in te voegen om rekening te 

houden met de gestegen olieprijzen en de wisselkoers dollar/euro ("in de toekomst 

moeten alle contracten een clausule voor materiaalkosten hebben  dit heeft 

betrekking op OLIE + $ wisselkoers")
486

. 

(281) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
487

 voerde 

Pilkington aan dat de onderneming de op deze bijeenkomst besproken 

prijsverhogingen in elk geval niet heeft nagestreefd of verwezenlijkt. Wat betreft 
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 Zie […]. 
485

 Zie […]. Op blz. 186 van haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar betwist 

Pilkington de aanwezigheid van de heer [...], die in de mededeling van punten van bezwaar werd 

genoemd als de mogelijke vertegenwoordiger. Volgens Pilkington was hij op die dag heel 

waarschijnlijk in Italië, zoals blijkt uit reiskostendeclaraite voor de nacht tussen 1 en 2 november 2000. 

Daarnaast blijkt uit de aantekeningen niet dat Pilkington aanwezig was. Derhalve voert Pilkington aan 

dat dit een bilaterale bijeenkomst was. De Commissie antwoordt hierop dat zelfs indien de heer [...] 

daadwerkelijk de nacht tussen 1 en 2 november 2000 in Italië heeft doorgebracht, Pilkington geen 

informatie heeft verstrekt over de plaats waar de heer [...] de voorgaande nacht verbleef. Het zou dus 

mogelijk zijn dat hij deelnam aan de bijeenkomst in Parijs tijdens de ochtend van 1 novermber 2000 en 

in de loop van de middag naar Italië reisde, onmiddellijk na het einde van de bijeenkomst. 
486

 Zie […]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “For the future all contracts must include a clause for 

material cost This will relate to OIL + $ exchange rate”. 
487

 Zie blz. 187 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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het feit dat de op deze bijeenkomst afgesproken prijsverhogingen niet werden ten 

uitvoer gelegd, verwijst de Commissie naar punt 5.3.2.1. en de daarin vermelde 

rechtspraak.  

(282) In het najaar van 2000 vond een bijeenkomst plaats tussen de heer [...] van AGC, 

de heer [...] van Saint-Gobain en de heer [...] van Pilkington
488

. Voor bepaalde 

PSA-modellen, de de Citroën C3 5-deurs en de C2 3-deurs, de Citroën Berlingo en 

de Peugeot Partner, vond overleg plaats over een voorraadopneming en een 

mogelijke toewijzing van leveringscontracten
489

. 

(283) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar voerde 

Pilkington aan dat het in overweging (282) beschreven overleg niet kan worden 

beschouwd als de registratie van onrechtmatige gedragingen.
490

 Voorts waren de 

leveringscontracten voor beide Citroën-modellen C2 en C3 reeds vóór deze 

bijeenkomst toegekend. De gegevens betreffende de A8 (de Saxo 5-deurs), kunnen 

dus alleen weergeven wat daadwerkelijk is gebeurd, aangezien het 

leveringscontract voor dit model reeds in 1999 was toegekend.  

(284) De Commissie is het niet eens met deze argumentatie. Wat de reeds toegewezen 

modellen betreft, merkt de Commissie op dat met betrekking tot de Berlingo de 

deelnemers in het kader van een monitoring gegevens uitwisselden over het 

volume. In elk geval kunnen de concurrerende ondernemingen ook op deze 

bijeenkomst een monitoringactiviteit hebben uitgevoerd om na te gaan of de 

leveringscontracten waren toegewezen zoals zij eerder had besproken.  

(285) In het najaar van 2000 vond een telefoongesprek plaats tussen de heer [...] van 

Saint-Gobain (wiens Franse mobieletelefoonnummer bovenaan de bladzijde is 

genoteerd) en de heer [...] van AGC
491

 . Er werden prijsgegevens uitgewisseld met 

betrekking tot het model Peugeot 307 (codenaam T5) en er werden afspraken 

gemaakt over de toewijzing van leveringscontracten voor de Citroën C2 

(codenaam A6) en het model Berlingo/Partner (codenaam A18/A19). Saint-Gobain 

en Pilkington waren voornemens AGC te "dekken" voor de Peugeot 307. Uit de 

handgeschreven aantekeningen blijkt bovendien dat AGC en Saint-Gobain hadden 

afgesproken het leveringscontract voor de Citroën C2 onder elkaar te verdelen. De 

achterruit zou door AGC worden geleverd, terwijl de resterende onderdelen door 

Saint-Gobain zouden worden geleverd
492

.  

(286) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
493

 voerde 

Pilkington aan dat de Commissie geen aantijgingen kan maken op grond van de 

desbetreffende bladzijde uit de aantekeningen van de heer [...], aangezien de 

Commissie niet beschikt over bevestigende bewijsstukken en de verklaringen […] 
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 Zie […]. 
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 Zie […]. 
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 Zie blz. 97-98 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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 Zie document SM25, blz. 1312-1313, zie […]. Volgens het antwoord ex artikel 18 van […] (antwoord 

op vraag 26) blz. 45562 en 45702, stemt het vorige mobiele telefoonnummer van de heer [...] niet 
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aangetoond dat het telefoonnummer […] van de heer [...] (SM25) was. 
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 Zie […], zie aanvullend antwoord ex artikel 18 van […] (aanvulling door […] van vraag 14 van het 

schrijven ex artikel 18 van 8.5.2006, met rekenbladen per autofabrikant, toewijzing per jaar, per model 

en toewijzing aan één, twee of meerdere leveranciers), blz. 35394-35414. 
493

 Zie blz. 98-99 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 



90 

vaag en onbetrouwbaar zijn. Zij zijn hoogstens zuivere speculatie zoals in het 

geval van de Peugeot 307. 

(287) De Commissie is het hiermee niet eens. In tegenstelling tot hetgeen door 

Pilkington wordt aangevoerd, heeft de Commissie vastgesteld dat de toelichtingen 

met betrekking tot de voornemens inzake prijsstelling voor het model Peugeot 307 

uitvoerig zijn. Van nog groter belang is dat zij duidelijk aantonen dat de 

autoglasproducenten voornemens waren elkaar te "dekken" om ervoor te zorgen 

dat het desbetreffende leveringscontract aan AGC werd toegewezen. 

(288) In november 2000 werden de discussies over de nieuwe Mercedes A-klasse 

voortgezet. De aantekeningen
494

 van de heer [...] werden waarschijnlijk gemaakt 

op basis van een telefoongesprek in november 2000 met de heer [...] van 

Pilkington. Pilkington en AGC wisselden informatie uit over prijzen en aantallen 

inzake de A-klasse, meer bepaald over de gereedschapskosten en de 

containerkosten van Pilkington voor dit model, alsook informatie over de 

inkapselingsvereisten, de "TPE" (een soort plastic) of het voorstel van Pilkington 

dienaangaande. 

(289) Rond het einde van het jaar 2000 vonden verdere besprekingen over de Mercedes 

A-klasse (de DCX 169) plaats via telefoongesprekken tussen de drie voornaamste 

concurrenten
495

. Tijdens deze gesprekken meldden Pilkington en Saint-Gobain aan 

AGC de prijzen die zij voorstelden, waardoor de drie concurrenten het 

leveringscontract konden toewijzen. 

(290) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
496

 voert 

Pilkington aan dat dit overleg over Mercedes louter betrekking had op een 

"mogelijke" afspraak om Saint-Gobain te dekken. Volgens Pilkington leverde het 

overleg uiteindelijk geen overeenkomst of afspraak tussen de partijen op. Ten 

slotte was het daadwerkelijke resultaat van het verzoek om een prijsopgave geen 

weerspiegeling van de vermeende overeenkomst. 

(291) De Commissie herhaalt haar standpunt dat een uiting van een gemeenschappelijke 

wil voldoende is en dat uitvoering niet vereist is om een overeenkomst als 

onrechtmatig te kunnen beschouwen. 

(292) Op 9 november 2000 vond een trilaterale bijeenkomst plaats tussen de heer [...] 

van Pilkington, de heren [...] en [...] van AGC en de heren [...], [...] en [...] van 

Saint-Gobain in het Charles de Gaulle airport Sheraton Hotel in de buurt van Parijs 

waarbij de concurrenten prijsgegevens voor Fiat uitwisselden. Wat bijvoorbeeld de 

Alfa Romeo 156 betreft, werden prijzen voor de volledige ruitenset tussen 

Pilkington en AGC uitgewisseld. Pilkington informeerde zijn concurrenten dat het 

de prijs voor de zijruiten voor de Punto met 7-8% zou verhogen. De grote drie 

kwamen ook overeen [...]
497

. 

                                                 
494

 Zie [...]. 
495

 Zie [...]. 
496

 Zie blz. 165-166 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
497

 Zie [...]Voor het tekstblok gelden de volgende verklaringen: De eerste twee lijnen hebben betrekking op 

de uitwisseling van prijzen voor ruitensets, voorgesteld aan Fiat voor de reeks 156, een Alfa Romeo-

model, door AGC en Pilkington. Het voorstel van AGC bedroeg 140 000 Italiaanse lire, of 900 lire 

minder dan de prijs van Pilkington. De volgende lijn heeft betrekking op gegevens die werden 
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(293) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
498

 voerde 

Pilkington aan – hoewel haar deelname aan deze bijeenkomst door deze 

onderneming niet werd betwist – dat op grond van de aard van de bewijsstukken 

[...] en de toelichtingen, niet kan worden beweerd dat er op deze bijeenkomst een 

daadwerkelijke overeenkomst of afspraak tot stand was gekomen. [...]. 

(294) Wat Pilkington betreft, herhaalt de Commissie de eerdere opmerkingen die in de 

mededeling van punten van bezwaar werden gemaakt met betrekking tot de 

onrechtmatige aard van de uitwisseling van commercieel gevoelige informatie met 

betrekking tot de komende prijsverhoging, die op deze bijeenkomst plaatsvond. 

Derhalve handhaaft de Commissie haar conclusies. [...]. 

(295) Een verder contact tussen de drie voornaamste leveranciers Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC inzake VW in 2000 was ofwel een vergadering in het Brussels 

Airport Sheraton Hotel of een telefoongesprek even voor of rond 13 of 14 

december 2000, zoals blijkt uit de handgeschreven aantekeningen van de heer [...] 

van die datum
499

. 

(296) Tijdens dit contact werd de levering van achterruiten voor de Passat en de Bora (4-

deursmodel gebaseerd op het Golf-platform) besproken. [...] stelde Saint-Gobain 

voor te leveren voor de Passat, terwijl AGC zou leveren voor de Bora ("Bora 

achterruit   Mogelijke uitwisseling met Passat B5achterruit"). 

(297) [...] wisselden de drie voornaamste leveranciers prijsgegevens uit met betrekking 

tot de Mitsubishi Carisma die door Nedcar in Nederland wordt geproduceerd. Uit 

de aantekeningen blijkt dat Saint-Gobain haar concurrenten ervan op de hoogte 

stelde dat het haar prijs voor de voorruit met 2-3% had laten zakken ("Nedcar 

Carisma voorruit SGV verlaagd met ≈ 2-3%")
500

. 

(298) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar voerde 

Pilkington aan dat [...] te vaag is: uitdrukkingen zoals "er wordt verondersteld dat 

de drie autoglasproducenten allemaal aanwezig waren" zijn slechts speculatie en 

hebben geen bewijskracht
501

. Wat de inhoud betreft, is Pilkington van mening dat 

de zin over de modellen Passat en Bora niet kan worden uitgelegd zoals dit [...] 

werd gedaan. 

(299) De Commissie is van oordeel dat de uitleg van Pilkington niet overtuigend is. In 

tegenstelling tot hetgeen door Pilkington wordt aangevoerd, blijkt de aanwezigheid 

van de drie concurrerende ondernemingen [...] duidelijk uit de drie letters XYZ 

bovenaan het tweede deel van de desbetreffende bladzijde
502

. Daarnaast werd de 

                                                                                                                                                         

ontvangen van Pilkington in verband met de voorgenomen prijsstijging van 7-8% voor de Fiat Punto 

zijruiten. De volgende lijn die begint met de melding "X elke prijsstijging", heeft betrekking op de 

intentie van Saint-Gobain dat een prijsstijging voor autofabrikant Fiat afzonderlijk moet worden 

besproken van koppelingen als "[...]". De volgende paragraaf geeft details over het "pakket 12" van Fiat 

voor BMPV. Volgens deze aantekeningen had Fiat de bedoeling onder meer een reductie van 2,5% te 

bereiken gebaseerd op zijn omzet. 
498

 Zie blz. 132 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
499

 Zie [...]. 
500

 Zie [...]. “Nedcar Carisma WS   SGV reduced by ≈ 2-3%” in het Engels origineel. 
501

 Zie blz. 148-149 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. "It is 

believed that all the three suppliers were present" in de originele Engelse tekst. 
502

 Zie bladzijde [...] van het dossier. 
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aantijging van de Commissie met betrekking tot de modellen Passat en Bora noch 

door AGC, noch door Saint-Gobain betwist. Bovendien heeft Pilkington niet 

ontkend dat gegevens werden uitgewisseld en heeft de onderneming ook geen 

alternatieve verklaring voor deze aantekeningen gegeven. Derhalve bevestigt de 

Commissie haar beoordeling uit de mededeling van punten van bezwaar. 

4.4.4. 2001 

4.4.4.1. Samenvatting 

(300) In 2001 waren er ten minste tien trilaterale vergaderingen tussen de grote drie, nl. 

op 26 januari, 26 april, 20 juni, 19 juli, 7 augustus, 29 oktober, in de loop van 

november, 29 november, 6 december en eind 2001. Voorts was er een bilaterale 

vergadering tussen Saint-Gobain en Pilkington op 15 november en een bilaterale 

vergadering tussen AGC en Soliver op 4 december. Saint-Gobain had twee 

contacten zowel met Pilkington als met AGC vóór 18 januari en rond 14 februari, 

alsook één contact met AGC vóór september. Pilkington en AGC namen drie keer 

met elkaar contact op in mei, op 10 september en op 6 november. Ten slotte 

vonden er in de periode tussen 19 november en 12 december verscheidene 

telefoongesprekken plaats tussen AGC en Soliver. 

(301) Tijdens deze vergaderingen en contacten, die in het volgende punt uitvoerig aan de 

orde komen, wisselden de concurrenten prijsgegevens uit, alsook andere 

commercieel gevoelige informatie met het oog op het onderling toewijzen van 

leveringen aan de volgende afnemers: PSA (26 januari, 20 juni, 29 oktober en in 

november), Renault/Nissan (26 januari, 20 juni, 29 oktober en 29 november), 

BMW (26 januari, 19 juli, ergens vóór september, 6 november en 15 november), 

Volkswagen (vóór 18 januari, 26 april, 7 augustus en 15 november), 

DaimlerChrysler (voornamelijk Mercedes, in januari, vóór of op 14 februari, 19 

juli en 15 november), General Motors (19 juli en 6 december), Fiat (20 juni, 19 

juli, op 29 oktober, 29 november, tegen het einde van het jaar en tijdens 

verscheidene telefoongesprekken en bijeenkomsten tussen 19 november en 12 

december), Ford (26 januari, in de loop van 2001 betreffende Land Rover, op 20 

juni, op 10 september en op 15 november). 

4.4.4.2. Chronologische beschrijving van de contacten 

(302) De besprekingen over autofabrikant DaimlerChrysler, die reeds eind 2000 tijdens 

verscheidene contacten aan de orde was gekomen, werden in januari 2001 hervat; 

hierbij werden gedetailleerde prijsgegevens voor de beglazing van de Mercedes A-

klasse, interne code 169, uitgewisseld. De aantekeningen van de heer [...] zijn 

gedagtekend op 18 januari 2001
503

. De prijsgegevens van AGC in verband met het 

A-klasse model werden door de heer [...] op dezelfde datum toegevoegd. De 

prijsgegevens van Saint-Gobain kunnen vóór deze datum zijn geschreven op basis 

van een telefoongesprek met de heer […] van Saint-Gobain en de heer [...] van 

Pilkington
504

. 

                                                 
503

 Zie [...]. 
504

 Zie [...]. 
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(303) Uit de handgeschreven notities van de heer [...] blijkt dat AGC ook prijsgegevens 

over de Seat MPV uitwisselde
505

. Een tabel in die notities toont de voorgestelde 

prijzen van de concurrenten zoals zij onderling werden uitgewisseld. Volgens de 

clementieverzoeker was het de bedoeling dat Pilkington en AGC alle onderdelen 

behalve de voorruit onder elkaar zouden verdelen. Saint-Gobain moest daarom in 

verband met deze onderdelen de andere concurrenten "dekken"
506

. 

(304) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
507

 voerde 

Pilkington aan dat dit zou aantonen dat de gestelde overeenkomst die medio 2000 

met betrekking tot Seat (zie overweging (211) en volgende) zou zijn gesloten, niet 

was uitgevoerd, aangezien het kader dat na dit contact ontstaat, waarbij het overleg 

dus word voortgezet, aanzienlijk verschilt van hetgeen medio 2000 is besproken en 

zou zijn overeengekomen. 

(305) De Commissie is van oordeel dat het niet noodzakelijk is dat de eerder gesloten 

overeenkomst voor om het even welke looptijd wordt uitgevoerd om een 

dergelijke gedraging als een inbreuk op artikel 81 van het Verdrag te kunnen 

beschouwen. Evenzo doet het feit dat de overeenkomst die naar aanleiding van dit 

telefoongesprek tot stand kwam, verschilt van hetgeen kenmerkend was voor het 

contact medio 2000 niets af aan de conclusies van de Commissie over de 

onrechtmatige aard van zowel dit als het vorige contact. 

(306) Een "club"-vergadering werd op 26 januari 2001 gehouden in de marge van een 

GEPVP-vergadering. Volgens de officiële agenda waren op die dag op de 

vergadering van het subcomité aanwezig: de heer [...] en de heer [...] van AGC, de 

heer [...] van Pilkington en de heer [...] van Saint-Gobain. Het is daarom zeer 

waarschijnlijk dat de deelnemers aan de officiële vergadering die in de loop van de 

ochtend plaatsvond, dezelfde waren als de deelnemers van de vergadering die 

tijdens de middag plaatsvond. De handgeschreven aantekeningen van de heer [...] 

wijzen erop dat hij notities nam in verband met een aantal officiële punten die in 

de context van de GEPVP-comitévergadering waren besproken en dat deze punten 

werden gevolgd door een gedachtewisseling over de vraag hoe het Berline-model 

van de Citroën C6 kon worden toegewezen ("C6 X [Saint-Gobain] wenst wil Z 

[AGC] opgeven.")
508

. 

(307) De concurrenten wisselden ook prijsgegevens uit over [...] met inbegrip van 

speciale prijsstijgingen en –aanpassingen voor medio februari – eind maart 2001 

("X [Saint-Gobain] – Renault prijzen aan te passen medio februari – eind maart") 

met het oog op coördinatie van de prijsstijgingen en handhaving van hun positie 

als leveranciers van Renault
509

. 

(308) Tijdens deze bijeenkomst werd het overleg tussen de concurrerende 

ondernemingen over BMW ook hervat. Zoals blijkt uit de handgeschreven notities 

van de heer [...], wisselden de drie concurrenten prijsgegevens uit. Meer bepaald 

                                                 
505

 Zie [...]. 
506

 Zie [...]. 
507

 Zie blz. 150-151 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
508

 Zie antwoord ex artikel 18 van [...] voor de notulen van de vergadering van het GEPVP-subcomité auto-

industrie en de lijst van deelnemers van 26.1.2001, blz. 14851-14853, zie [...]. De oorspronkelijke 

Engelse tekst luidt: “[...]   X is requesting do Z want to give up”. 
509

 Zie antwoord ex artikel 18 van [...] voor de notulen van de vergadering van het GEPVP-subcomité auto-

industrie en de lijst van deelnemers van 26.1.2001, blz. 14851-14853, zie [...]. 
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bracht Saint-Gobain verslag uit over zijn lopende onderhandelingen met BMW. In 

deze context wenste BMW een prijsreductie van 3% terwijl Saint-Gobain een 

verhoging verlangde van 5%. Daarop vroeg BMW dat geen prijsverhoging zou 

plaatsvinden hetgeen door Saint-Gobain werd afgewezen. In het licht van deze 

informatie stelde Pilkington de anderen in kennis van het feit dat zij aan BMW de 

volgende week een prijsverhoging zou aankondigen
510

. 

(309) Op deze vergadering informeerde Saint-Gobain zijn concurrenten dat in verband 

met Ford de prijzen voor alle nieuwe contracten verhoogd zouden moeten worden 

("X – Ford (Volvo, Nedcar, Mitsubishi) moeten contracten respecteren maar 

later ")
511

. 

(310) De handgeschreven notities van de heer [...] (wellicht gemaakt na de officiële 

GEPVP-vergadering) tonen aan hoe de [...] (de heer [...] en de heer [...] van AGC, 

de heer [...] van Pilkington en de heer [...] van Saint-Gobain) gevoelige informatie 

over de afnemers en prijsgegevens inzake Fiat, BMW, DaimlerChrysler, Ford, 

Renault en BMW uitwisselden
512

. 

(311) Voorts stelde Saint-Gobain zijn concurrenten ook ervan in kennis dat het had 

geweigerd de leveringen aan VW op te voeren op grond van een vermeend gebrek 

aan capaciteit ("* VW op zoek naar nieuwe leveranciers, SGV meldde schriftelijk 

dat zij geen capaciteit hebben gedurende 6-8 maanden."
513

). 

(312) In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
514

 voerde Pilkington 

aan dat de aantijgingen met betrekking tot deze bijeenkomst geen specifieke 

onrechtmatigheid bevatten of slechts melding maken van een eenzijdige suggestie 

van Saint-Gobain met betrekking tot specifieke autofabrikanten, bijvoorbeeld 

Renault of Volkswagen. Ter weerlegging van de aankondiging van een 

prijsverhoging voor BMW, voerde Pilkington aan dat zij in haar dossiers geen 

enkel document kon vinden waaruit zou moeten blijken dat de onderneming in 

deze periode prijsverhogingen voor BMW heeft overwogen of uitgevoerd. Indien 

Pilkington informatie heeft onthuld, kon het niet "in het licht" zijn van hetgeen 

Saint-Gobain had onthuld. De informatie werd hoogstens gelijktijdig onthuld en de 

onthullingen hadden betrekking op reeds vastgestelde voornemens. 

(313) Ten eerste merkt de Commissie op dat Pilkington heeft toegegeven dat zij 

aanwezig was op deze bijeenkomst en dat zij niet verklaart dat de uitwisseling van 

gevoelige gegevens met in het bijzonder Saint-Gobain niet heeft plaatsgevonden. 

Ten tweede heeft Saint-Gobain de in de mededeling van punten van bezwaar 

beschreven feiten, met inbegrip van de beschrijving van deze bijeenkomst door de 

Commissie, niet betwist. Ten derde merkt de Commissie op dat in de in 

overweging (310) gernoemde aantekeningen melding wordt gemaakt van een 

gegevensuitwisseling met betrekking tot verscheidene autofabrikanten, met 

inbegrip van Renault en Volkswagen. Zelfs indien dit betrekking had op een 

eenzijdige onthulling van commercieel gevoelige informatie door een (of meer) 

                                                 
510

 Zie [...]. 
511

 Zie [...]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “X – [...] must respect contracts but after ”. 
512

 Zie [...]. 
513

 Zie [...], zie antwoord ex artikel 18 [...], blz. 14851-14853. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “* 

[...] looking for new suppliers, SGV said in writing that they have no capacity for 6-8 months”. 
514

 Zie blz. 102 en 122 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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deelnemers, hielden de andere deelnemers als gevolg van deze onthulling in elk 

geval rekening met, of werden zij in de gelegenheid gesteld om rekening te houden 

met, de door Saint-Gobain verstrekte informatie, in het bijzonder met betrekking 

tot de voor februari-maart 2001 voorspelde prijsverhogingen. Derhalve pasten de 

concurrerende ondernemingen hun marktgedrag aan of werden zij in staat gesteld 

dit te doen, hetgeen strijdig is met de communautaire mededingingsregels. 

Derhalve handhaaft de Commissie haar conclusies over de onrechtmatige aard van 

deze bijeenkomst. 

(314) In een contact hetzij vóór hetzij op 14 februari 2001, de geplande datum voor een 

GEPVP-vergadering informeerde Saint-Gobain de heer [...] van AGC en de heer 

[...] van Pilkington over een onderhandeling over prijsreducties die Saint-Gobain 

(X) gevoerd had met DaimlerChrysler (DC): "X – DC vroeg om 3%  maar er 

werd een contract van -0,5% overeengekomen.  Indien DC het contract verbreekt, 

zal X zijn prijzen verhogen. DC stopt ermee"
515

. 

(315) De drie concurrenten vergaderden op 26 april 2001 om 11 uur in het Sheraton 

Brussels Airport Hotel
516

. De heer [...] van AGC, de heer […] van Saint-Gobain en 

de heer [...] van Pilkington namen deel aan de bijeenkomst. Deze gegevens worden 

bevestigd door reisdocumentatie die ten kantore van [...] is gevonden.
517

 Daarnaast 

heeft [...] de bijeenkomst bevestigd en in [...] toelichting gegeven bij de inhoud van 

het overleg (zie overweging (48)). Volgens [...] was het de bedoeling over 

Volkswagen te praten
518

. 

(316) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
519

 voerde 

Pilkington aan dat de verklaring "de bedoeling van de bijeenkomst was over 

Volkswagen te praten" ontoereikend zou zijn om een eventuele inbreuk op 

artikel 81 van het Verdrag vast te stellen. 

(317) De Commissie wijst erop dat de door de informant bekendgemaakte mededeling 

past in een reeks bijeenkomsten waarop verscheidene autofabrikanten werden 

besproken met als oogmerk de leveringscontracten tussen de concurrerende 

ondernemingen te verdelen of toe te wijzen. Enerzijds is zowel de datum van de 

bijeenkomst als de inhoud ervan door Saint-Gobain bevestigd. Anderzijds wordt 

de hypothese dat het hier gaat om een louter toevallige en onschuldige bijeenkomst 

ontkracht door het feit dat de bijeenkomst plaatsvond in een luchthavenhotel en dat 

dit door Saint-Gobain niet wordt betwist of door Pilkington wordt ontkend. Voorts 

blijkt uit de bewijsstukken dat tussen dezelfde personen in dezelfde periode een 

reeks contacten en bijeenkomsten plaatsvonden waar dezelfde of heel soortgelijke 

onderwerpen (prijsvergelijking en –coördinatie) werden besproken. Derhalve 

handhaaft de Commissie haar standpunt dat het in overweging (315) vermelde 

overleg over de Volkswagen kan worden beoordeeld in het kader van de 

heimelijke contacten die in deze periode plaatsvonden en die tot doel hadden 

                                                 

515
 Zie [...]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “X – DC asked for 3% but a contract of -0.5% was 

agreed. If DC breaches the contract X will increase their prices. DC is stopping”. 
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 Zie blz. 36 van het dossier. 
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 Volgens een reiskostennota van 3 mei 2005 had de heer […] betaald voor verblijf en maaltijden voor 

diverse personen in het Sheraton Brussels Airport Hotel. Zie document KS 15/3, blz. 38304-6. 
518

 Zie [...], antwoord op vraag 61 over het document KS 15, blz. 45580. 
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  Zie blz. 153 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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gevoelige informatie uit te wisselen of de desbetreffende autofabrikant aan een 

glasproducent toe te wijzen. 

(318) [...] wisselden Pilkington en AGC in mei 2001 prijsgegevens uit inzake de 

prijsopgave voor de nieuwe Land Rover Freelander
520

. De richtprijs is de prijs die 

door de afnemer wordt bepaald, welke dezelfde blijkt te zijn als de prijzen die door 

Pilkington waren opgegeven. De tabel [...] bevat de leveringsprijzen van 

Pilkington voor glas alleen, voor montage en de totale prijs en vergelijkt de 

leveringsprijzen van Pilkington voor glas alleen en de totale prijs met de richtprijs. 

De leveringsprijzen van Pilkington gelijken sterk op de prijzen die de heer [...] op 

3 oktober 2000 van Pilkington kreeg, als aangegeven op blz. 61 van de 

handgeschreven notities van de heer [...]
521

. Voorts wisselden Pilkington en AGC 

informatie uit over de richtprijs die door de afnemer was vastgesteld voor de 

prijsopgave van de Landrover aan Pilkington en de prijsopgaven van Pilkington
522

. 

(319) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
523

 heeft 

Pilkington niet ontkend dat zij op dit contact aanwezig was. De onderneming heeft 

evenwel aangevoerd dat uit het document waarin wordt bericht over een 

gegevensuitwisseling niet duidelijk blijkt dat de informatiebron van de tijdens het 

contact bekendgemaakte gegvens Pilkington was. Pilkington vroeg of deze 

gegevens niet door Ford konden zijn bekendgemaakt.  

(320) De Commissie wijst erop dat Pilkington niet heeft ontkend dat zij aan dit contact 

heeft deelgenomen. Het lijkt dus niet geloofwaardig dat de bron van de 

prijsgegevens Ford zou zijn en niet Pilkington zelf. Derhalve handhaaft de 

Commissie haar standpunt dat Pilkington de bron van deze gegevens is en 

bevestigt zij haar conclusies over de aard van dit contract. 

(321) Een andere trilaterale vergadering tussen de concurrenten vond plaats op 20 juni 

2001 in het Charles de Gaulle airport Sheraton Hotel in de buurt van Parijs. 

Deelnemers aan deze vergadering waren de heren [...] van Saint-Gobain, de heer 

[...] van Pilkington en de heren [...] en [...] van AGC. Zij wisselden prijsgegevens 

inzake Peugeot uit ("PSA lijkt meer geneigd om de prijzen ten gevolge van de 

energiekosten te verhogen. X, Y vinden dat zij een prijsverhoging mogen krijgen. 

 Zij verwachten iets minder dan 1%")
524

. Daarnaast verstrekte Pilkington 

marktaandeelramingen voor 2004 waaruit bleek dat Saint-Gobain met 54% het 

grootste aandeel van Peugeot zou hebben
525

; dit is een voorbeeld van hoe de grote 

drie naar aanleiding van hun regelmatige vergaderingen hun respectieve 

markpositie bepaalden. 

(322) Voorts wisselden de deelnemers informatie uit over gecoat glas voor Renault en 

gevoelige prijsinformatie; het was de bedoeling een gecoördineerd antwoord te 
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 Zie document SJ2 van 22 mei 2001, blz. 10773 en [...]. 
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 Zie [...]. 
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 Zie document SJ3, blz. 10775 van het dossier. 
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 Zie blz. 171-172 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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 Zie [...]. “It seems that PSA is more willing to increase prices due to energy than others. X, Y feel that 
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 Zie [...]. 
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bieden aan de verzoeken van Renault om prijsdalingen en hun respectieve positie 

ten aanzien van Renault/Nissan te handhaven
526

. 

(323) Zoals in de aantekeningen uiteengezet, verleende Saint-Gobain geen prijsreductie 

aan Renault in 2001 maar stelde voor 2002 een prijsreductie van eventueel [...]% 

voor. De verwijzing naar "het probleem is gecoat glas […] stijging energiekosten 

en bepaalde onderdelen waarvoor een prijsstijging nodig is" wijst er echter op dat 

Saint-Gobain problemen kan hebben ondervonden om deze prijsreductie te 

bereiken. Deze aantekeningen wijzen er verder nog op dat Pilkington de andere 

concurrenten meedeelde dat zij het eveneens niet eens zou zijn met een 

prijsreductie in 2001 en dat de maximale prijsreductie die Pilkington en Saint-

Gobain voor 2002 zouden aanvaarden, op [...]% ligt, op voorwaarde dat Renault 

meer opdrachten gunt ("het maximum ligt op ongeveer [...]% reductie verbonden 

met nieuwe opdrachten"). Deze discussies kwamen voort uit de bezorgdheid van 

Pilkington, dat, omdat het het kleinste bedrijf is van de concurrenten voor levering 

aan Renault, geen enkele wijziging in de toen geldende toewijzing van de 

marktaandelen tussen de drie concurrenten zou accepteren ("absoluut geen 

reductie van marktaandeel"). Ten slotte, zoals blijkt uit de aantekeningen, 

wisselden de concurrenten informatie uit over het concept "globale inkoop" dat als 

een risico werd beschouwd, aangezien een groter volume bestellingen van de 

autofabrikanten de prijzen naar beneden zou drukken
527

. 

(324) De aantekeningen van de heer [...] van die vergadering op 20 juni 2001 bevatten 

ook een voorbeeld van controle op de marktaandelen tussen de concurrenten. 

Pilkington stelde de anderen ervan in kennis dat het de beglazing van Nissan 

Primera had misgelopen, waarvoor compensatie nodig zou zijn
528

. 

(325) Tijdens deze vergadering herzagen de concurrenten hun respectieve marktposities 

in verband met de nieuwe Fiat-modellen waarvoor de productie in 2003 van start 

zou gaan, alsook voor een aantal bestaande modellen. De nieuwe modellen waren 

denieuwe Alfa 156, de Lancia Ypsilon, de Fiat Idea (codenaam BMPV) en de 

Multipla (codenaam CMPV); de bestaande modellen waren de Lancia Lybra en de 

Fiat-modellen Ducato, Stilo en Punto. De documenten waarover de Commissie 

beschikt, tonen meer bepaald aan dat de deelnemers van plan waren compensatie te 

vinden voor AGC. 

(326) [...]
529

 gunt Fiat over het algemeen de leverancier die de ontwikkeling in de wacht 

sleepte 60% van het contract, terwijl de resterende 40% naar een of meerdere 

andere leveranciers gaat. De drie voornaamste concurrenten kwamen onderling 

overeen dat Pilkington en AGC in de Fiat-orders elk een aandeel zouden krijgen 

van 40% en Saint-Gobain een van 20%. Zoals blijkt uit de aantekeningen van deze 

vergadering was het aandeel van AGC gezakt tot 37%. Om tot het 

overeengekomen marktaandeel van 40% te komen, moest AGC daarom 3 tot 4% 

extra krijgen ("SPX heeft 50-60K wagens nodig ≈ 4% marktaandeel te dekken"). 

De concurrenten onderzochten verschillende mogelijkheden voor de toewijzing 
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van de ontbrekende 4% voor AGC door het verkrijgen van 18 000 wagens van het 

model Marea, 20 000 van het model Ducato (wat moeilijk leek), en/of 22 000 

wagens van het model Punto. 

(327) Ten slotte wisselden de grote drie informatie uit over de glasdelen voor vier 

Volvo-modellen
530

. Het betrof hier de modellen C70, S80, S60 en V70. De prijzen 

van Pilkington en Saint-Gobain werden aan AGC gemeld zodat het een hogere 

prijsopgave kon doen dan Pilkington en Saint-Gobain. Aangezien AGC niet aan 

Volvo had geleverd, moest het op de hoogte worden gesteld van de algemene 

prijsniveaus om te weten hoe het de andere concurrenten kon "dekken"
531

. 

(328) In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
532

 heeft Pilkington 

niet ontkend dat zij op deze bijeenkomst aanwezig was (hoewel zij heeft 

aangevoerd dat op grond van de aantekeningen van de heer [...] de datum en de 

plaats van de bijeenkomst niet eenduidig kunnen worden vastgesteld) en heeft zij 

naar aanleiding van het overleg verklaard dat "dergelijk overleg tussen 

concurrerende ondernemingen niet zou mogen plaatsvinden"
533

. Niettemin voerde 

Pilkington aan dat de aantijgingen met betrekking tot deze bijeenkomst geen 

specifieke onrechtmatigheden bevatten en dat niet kan worden aangetoond dat het 

overleg heeft geleid tot mededingingsbeperkende effecten. Met betrekking tot Fiat 

verklaarde Pilkington dat er geen bewijsstukken zijn voor de in de mededeling van 

punten van bezwaar vermelde bewering dat "de drie voornaamste concurrenten 

overeenkwamen dat Pilkington en AGC in de Fiat-orders elk een aandeel zouden 

krijgen van 40% en Saint-Gobain een van 20%". Wat betreft Renault/Nissan, 

merkte Pilkington op dat zelfs indien de desbetreffende aantekeningen erop wijzen 

dat Saint-Gobain en Pilkington tot op zekere hoogte prijsgegevens met betrekking 

tot Renault uitwisselden, op basis hiervan niet kan worden geconcludeerd dat deze 

onthulling ertoe heeft gediend om overeenstemming te bereiken over een 

gecoördineerd plan ten opzichte van Renault. Wat Volvo betreft, wijst Pilkington 

erop dat AGC geen leverancier van Volvo was. Derhalve rijst de vraag waarom 

AGC op dit punt naar een overeenkomst zou hebben gestreefd. Voorts trachtte 

AGC inderdaad leveringscontracten bij Volvo in de wacht te slepen, waarbij niet 

lang na het door de Commissie aangehaalde vermeende overleg AGC contracten 

afnam van Pilkington (glasdelen voor het model S60). 

(329) De Commissie merkt op dat Pilkington niet heeft ontkend dat zij op deze 

bijeenkomst aanwezig was en dat de onderneming heeft toegegeven dat dit soort 

overleg uit hoofde van artikel 81 van het Verdrag niet is toegestaan. Voorts werden 

de feitelijke beschrijving van deze bijeenkomst en de beoordeling hiervan door de 

Commissie door Saint-Gobain niet betwist. Wat betreft het vermeende gebrek aan 

bewijsstukken inzake de overeenkomst over Fiat wijst de Commissie erop dat op 

blz. 8 van de handgeschreven notities van de heer [...]
534

 met betrekking tot het 

contact van juli-september 2000 melding wordt gemaakt van deze afspraak. Hierin 

staat te lezen dat AGC 19% van de contracten van Fiat had verloren, maar van 
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mening was dat zij in de nabije toekomst 4% zou winnen. Om de "regeling" na te 

leven diende AGC nog eens 3% van de contracten van Fiat in de wacht te slepen 

("33+4 = 37% er moet nog 3% worden gevonden"). Wat betreft de onthulling 

door Pilkington en Saint-Gobain van prijsgegevens met betrekking tot Renault, 

wijst de Commissie erop dat dergelijke onthullingen verboden zijn uit hoofde van 

artikel 81 van het Verdrag, aangezien concurrerende ondernemingen hierdoor in 

staat worden gesteld hun marktgedrag aan te passen en in te spelen op de 

gedragingen van andere marktdeelnemers. Wat Volvo betreft, de onrechtmatige 

aard van een overeenkomst verandert niet omdat deze overeenkomst vervolgens 

niet wordt nageleefd door een of meer concurrerende ondernemingen. Het feit dat 

AGC vervolgens leveringscontracten afname van Pilkington doet dus niet ter zake 

voor de beoordeling van de aard van het overleg dat op deze bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden. Bijgevolg handhaaft de Commissie haar conclusies over de 

onrechtmatige aard van deze bijeenkomst. 

(330) Op 19 juli 2001 vond nog een bijeenkomst plaats tussen de drie concurrerende 

ondernemingen. Aan deze bijeenkomst namen deel de heer [...] van Pilkington, de 

heren [...], [...] en [...] van Saint-Gobain en de heren [...] en [...] van AGC
535

. 

Tijdens de bijeenkomst werd over BMW gesproken en wisselden de drie 

leveranciers prijsgegevens uit voor de diverse glazen onderdelen van het model 

X5
536

. 

(331) Daarnaast werd ook de Mercedes A-klasse besproken. Uit de handgeschreven 

notities van de heer [...] blijkt dat Saint-Gobain er niet gelukkig mee was dat de 

W169, een specifiek model van de A-klasse, naar Pilkington zou gaan. Het wilde 

in plaats daarvan 50% van het W169-model van de A-klasse van Pilkington, in ruil 

voor 50% van de nieuwe S-klasse 
537

. 

(332) Voorts wisselden de deelnemers prijsgegevens uit voor de Opel Astra met 

betrekking tot de prijsopgaven die zij zouden doen voor de ontwikkelings- en 

testkosten in het kader van de zgn. integratie van leveranciers zoals door GM 

gevraagd (integratie van leveranciers ≈ 1,5 M € / voertuig X [Saint-Gobain]  4,5 

M € / totaal project ≈ 1,5 – 2 M € / totaal project Y [Pilkington])"
538

. Pilkington 

deelde voorts zijn concurrenten mee dat het "voor de volle 100% een prijsopgave 

zou doen" voor de verwarmde gecoate voorruiten. 

(333) Ten slotte wisselden de drie concurrenten prijsgegevens uit met betrekking tot Fiat 

en in het bijzonder met het oog op het komende verzoek om een prijsopgave om 

het leveringscontract voor de drie modellen toe te wijzen. Bijzonder significant is 

het geval van de nieuwe Ypsilon, waarvoor […]. Er werd overeengekomen dat 

Pilkington 60% van de Ypsilon zou krijgen zoals kan worden opgemaakt uit de 

aantekeningen van de vergadering van 20 juni 2001 en zoals beschreven in 

overweging (326). Pilkington deed bijgevolg de laagste prijsopgave voor de 

volledige ruitenset en de drie andere concurrenten werden verondersteld te 

"dekken"
539

. 
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(334) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
540

 

betwistte Pilkington met betrekking tot deze bijeenkomst dat Pilkington betrokken 

was bij het overleg en voerde de onderneming aan dat met betrekking tot BMW er 

louter een eenzijdige onthulling van informatie door Saint-Gobain heeft 

plaatsgevonden. Ook voor Mercedes voert Pilkington aan dat het overleg binnen 

de "club" nooit heeft geresulteerd in een daadwerkelijke overeenkomst. De 

onderneming geeft wel toe dat "een partij de indruk zou kunnen hebben gehad dat 

er iets was overeengekomen, in dit geval Saint-Gobain"
541

. Wat betreft het 

onthullen van prijzen voor het Opel Astra model, beweerde Pilkington dat dit 

neerkwam op "een loutere bekendmaking door Pilkington zelf en Saint-Gobain van 

een mogelijke prijsstelling voor een onderdeel van hun eventuele offertes voor 

Opel Astra"
542

. De Commissie zou evenwel niet over elementen beschikken om te 

stellen dat er sprake is van een overeenkomst om het biedingsgedrag van de 

concurrerende ondernemingen te coördineren. De aantijgingen met betrekking tot 

Fiat zijn dan weer gebaseerd op de foute veronderstelling dat de partijen een 

overeenkomst bereikten tijdens deze bijeenkomst, terwijl uit de aantekeningen 

blijkt dat het uitsluitend ging om een voorstel voor de Lancia Ypsilon. Volgens 

Pilkington werd dit voorstel niet weerspiegeld in het daadwerkelijke resultaat van 

het verzoek om een prijsopgave. Het ontwikkelingscontract voor de Lancia 

Ypsilon (en dus 60%) werd in elk geval in juni 2000 aan Pilkington toegekend, dus 

een jaar voordat deze bijeenkomst plaatsvond. 

(335) De Commissie merkt op dat het feit dat een ontwikkelingscontrat aan een 

autoglasproducent wordt toegewezen niet betekende dat aan deze leverancier ook 

het eigenlijke leveringscontract voor de commerciële productie zou worden 

toegewezen. Na de beëindiging van de ontwikkelingsfase vindt er gewoonlijk 

opnieuw overleg plaats tussen de autofabrikanten en de autoglasproducenten. Er 

worden dan vaak opnieuw onderhandelingen gevoerd met de autofabrikanten over 

de prijzen en de te leveren volumes
543

. Het is dus plausibel dat op het ogenblik dat 

deze bijeenkomst plaatsvond, de productie- en leveringsfase nog niet waren 

gestart. Voorts kan uit de bewijsstukken in het dossier niet worden geconcludeerd 

dat er reeds een besluit was genomen over de toewijzing van een percentage van 

de productie voor dit model. Ten slotte kan het door Pilkington aangevoerde 

argument dat "een partij de indruk zou kunnen hebben gehad dat er iets was 

overeengekomen", maar dat er eigenlijk niets was beslist, gewoonweg niet in 

overweging worden genomen. De gedraging van een partij, die eerst instemt of de 

indruk wekt dat zij instemt, maar vervolgens besluit zich anders te gedragen 

(bijvoorbeeld vals te spelen), wordt beschouwd als strijdig met artikel 81 van het 

Verdrag, aangezien de overeenkomst, zelfs indien zij niet is uitgevoerd, tot doel 

had de mededinging te beperken. 
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(336) Op 7 augustus 2001 was er een verdere ontmoeting tussen Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC op het vliegveld Fiumicino van Rome. Volgens de informant 

namen de heer [...] van AGC, de heer […] van Saint-Gobain en de heer [...] van 

Pilkington aan de bijeenkomst deel
544

. Deze gegevens worden bevestigd door 

reisdocumenten die ten kantore van […] zijn gevonden. Volgens reisdocumenten 

van 8 augustus 2001 was de heer […] op die dag
545

 in Rome en had hij een 

ontmoeting met een vertegenwoordiger van Pilkington, hetgeen door Saint-Gobain 

werd bevestigd. Volgens Saint-Gobain was het de bedoeling over Volkswagen te 

praten
546

. 

(337) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
547

 voerde 

Pilkington aan dat de verklaring "de bedoeling van de bijeenkomst was over 

Volkswagen te praten" ontoereikend zou zijn om een eventuele inbreuk op 

artikel 81 van het Verdrag vast te stellen. 

(338) De Commissie wijst erop dat de door de informant bekendgemaakte mededeling 

past in een reeks bijeenkomsten waarop verscheidene autofabrikanten werden 

besproken met als oogmerk de leveringscontracten tussen de concurrerende 

ondernemingen te verdelen of toe te wijzen. Zowel de datum van de bijeenkomst 

als de inhoud ervan worden door Saint-Gobain bevestigd. Voorts wordt de 

hypothese dat het hier gaat om een louter toevallige en onschuldige bijeenkomst 

ontkracht door het feit dat de bijeenkomst plaatsvond op een luchthaven en dat dit 

niet door Saint-Gobain wordt betwist, noch door Pilkington wordt ontkend. Voorts 

blijkt uit de bewijsstukken dat tussen dezelfde personen in dezelfde periode een 

reeks contacten en bijeenkomsten plaatsvonden waar dezelfde of heel soortgelijke 

onderwerpen werden besproken. Derhalve handhaaft de Commissie haar standpunt 

dat het in overweging (336) vermelde overleg over Volkswagen kan worden 

beoordeeld in het kader van de heimelijke contacten die in deze periode 

plaatsvonden en die tot doel hadden de desbetreffende autofabrikant aan een 

glasproducent toe te wijzen. 

(339) Enige tijd vóór september 2001 werd in een telefoongesprek tussen AGC en Saint-

Gobain overleg gepleegd over prijzen voor een toewijzing voor de modellen van 

de BMW serie 1 (codenaam 81 voor de 3-deurs-versie en 87 voor de 5-deurs-

versie) en X3 (codenaam E83). Na een gedetailleerd verslag van de prijzen van 

Saint-Gobain voor de verschillende glasdelen
548

 werd een tweede tabel opgesteld 

met een prijsvergelijking van de drie grote leveranciers, Saint-Gobain, Pilkington 

en AGC voor het serie 1 model
549

. Zoals blijkt uit die tabel was de prijs van 

Pilkington voor de volledige ruitenset de laagste, hoewel AGC de laagste prijs 

bood voor de achterruit. Op basis van deze tabel konden de concurrenten elkaar 

"dekken" door hogere prijzen te bieden dan de vooraf geselecteerde winnaar. 

(340) Wat betreft de X3 wisselden Saint-Gobain en AGC prijsgegevens uit voor de 

diverse glasdelen gevolgd door een meer algemene bespreking over de toewijzing 

van modellen van BMW. De concurrenten waren van plan de BMW-orders 
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onderling te verdelen op basis van de ruitenset. Het was bijgevolg de bedoeling dat 

de achterruiten van de 3-deurs-versie (90 000 stuks) en de 5-deurs-versie (75 000 

stuks) van serie 1 zouden worden toegewezen aan AGC, zodat zij ongeveer het 

equivalent van 54 000 ruitensets
550

 zouden krijgen, terwijl de overige onderdelen 

voor deze modellen alsook de onderdelen van het model E82 (60 000 stuks) zou 

worden toegewezen aan Pilkington, die dan ongeveer het equivalent van 170 000 

ruitensets zou krijgen. De conclusie van deze toewijzing was dat AGC ongeveer 

35 000 ruitensets zou moeten compenseren aan Saint-Gobain, dat Pilkington [Y], 

zoals in de aantekeningen stond, "weer normaal" was, en dat Saint-Gobain kon 

proberen de onderdelen voor de X3 in de wacht te slepen. Voorts werd 

afgesproken dat AGC Saint-Gobain zou compenseren met betrekking tot BMW: "Z 

dient X te compenseren ≈ 35 K wagens"
551

. 

(341) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar voert 

Pilkington
552

 aan dat geen bewijsstukken zijn waaruit blijkt dat Pilkington direct of 

indirect betrokken was bij een contact tussen AGC en Saint-Gobain. Met 

betrekking tot de tabel […] voert Pilkington vervolgens aan dat er geen enkel 

onderdeel van de tabel is waarvoor Pilkington de laagste prijs opgeeft, maar dat de 

prijzen van AGC lager zijn dan die van Pilkington. Pilkington wijst er dus op dat 

uit de tabel nergens blijkt dat er een overeenkomst was met AGC om Pilkington te 

dekken. Uit de gegevens onderaan de bladzijde kan daarentegen worden 

opgemaakt dat er een overeenkomst was dat de achterruiten voor de desbetreffende 

modellen aan AGC zouden worden toegewezen. 

(342) De Commissie merkt op dat het weliswaar juist is dat voor de afzonderlijke 

onderdelen van de ruitenset een van de andere concurrerende ondernemingen 

lagere prijzen had, maar dat voor de volledige ruitenset (aangezien de basis voor 

deze offerte de ruitenset was en niet de afzonderlijke glasdelen) kan worden 

vastgesteld dat de prijs in euro´s van Saint-Gobain 86,17 bedroeg, die van AGC 

88,36 en die van Pilkington 80,52, inderdaad de goedkoopste prijsofferte. Dezelfde 

resultaten kunnen worden verkregen indien geen rekening wordt gehouden met de 

zijruiten voor de 3-deursmodellen (in theorie niet in elke ruitenset opgenomen). In 

dit geval zien de prijsoffertes er als volgt uit: 73,27 (Saint-Gobain), 75,44 (AGC) 

en 67,84 (Pilkington), opnieuw de goedkoopste prijsofferte. Ten slotte werd de 

overeenkomst zoals gepland uitgevoerd, aangezien de leveringscontracten voor de 

modellen E81 en E87 volledig aan Pilkington werden toegewezen, hetgeen door 

Pilkington is bevestigd. Derhalve verwerpt de Commissie de argumenten van 

Pilkington. 

(343) Tijdens een telefoongesprek van 10 september 2001 wisselden Pilkington en AGC 

prijsgegevens uit. Pilkington stelde AGC in kennis van zijn eerste prijsopgave voor 

het Ford Transit-model
553

. 

(344) Op 29 oktober 2001 werd een bijeenkomst gehouden tussen de heer [...] van 

Pilkington, de heren […] van Saint-Gobain en de heren [...] en [...] van AGC ten 

kantore van de "Fédération des Chambres Syndicales de l’Industrie du Verre" 

                                                 
550

 Berekend als volgt: 90 000 + 75 000 samen 165 000, gedeeld door drie, maakt ongeveer 54 000. 
551

 Zie […]. De originele Engelse teksten luiden: “Y back to normal” en “Z to compensate to X ≈ 35 K 

cars”. 
552

  Zie blz. 162-163 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
553

 Zie […]. 



103 

(FIV) in Parijs
554

. Tijdens deze vergadering wisselden de drie concurrenten 

prijsgegevens uit met het oog op coördinatie van de door PSA gevraagde 

prijsreducties en handhaving van hun positie als leveranciers van PSA
555

. De 

concurrenten bespraken meer bepaald ter vermijding van dergelijke prijsreducties 

hoe zij de prijsreducties die zij bereid waren te aanvaarden op één lijn konden 

brengen. Pilkington bijvoorbeeld plande een reductie van […]% voor zijn hele 

PSA-omzet, aangezien ook AGC hiervoor een prijsopgave had gedaan ("- Geen 

discussie over […] contract  T1 achterruit reductie […]% van totale PSA 

omzet vanwege voorstel van Splintex ter zake"), terwijl Pilkington de achterruiten 

van het model 206 (de T1) absoluut voor zich wilde houden. AGC deelde de 

anderen mee dat zij slechts een heel beperkte prijsreductie plande en alleen voor 

die onderdelen waarvan de productie einde 2001 of begin 2002 zou worden 

stopgezet
556

. 

(345) Voorts coördineerden de concurrenten de details van de prijsinformatie die moest 

worden verstrekt aan Renault inzake het model Renault Modus (referentiecode 

J77). Renault had verzocht om een gedetailleerde prijsopgave van de glazen 

onderdelen van het Modus-model, waardoor verdere prijsreducties hadden kunnen 

worden bedongen. De concurrenten kwamen echter overeen dat zij alleen 

informatie zouden geven over PVB (gelaagd glas) en eventueel andere 

grondstoffen, alsook over O&O van rond 5%, maar niet over efficiëntie- en 

energiekosten
557

. Voorts wisselden de drie concurrenten prijsgegevens uit over de 

voorruit en de achterruit van de Renault Modus (referentiecode J77). Zoals uit de 

aantekeningen kan worden afgeleid, werd tussen de drie concurrenten 

overeengekomen dat AGC ["Z"] de anderen zou "dekken" met een prijsopgave van 

5% hoger ("Voor de achterruiten kan Z prijs opgeven (18,50+5%) + (21,5+5%)"). 

Daarnaast kwamen de drie concurrenten overeen onder welke voorwaarden zij 

productiviteitswinsten zouden doorberekenen aan Renault ("Y [Pilkington] – indien 

ze geen prijscorrectie krijgen voor onderdelen waarop zij verlies maken
558

, zal er 

geen productiviteit zijn. Vergelijkbaar met X [Saint-Gobain]. OK -1% indien de 

prijzen worden aangepast. 2002 zal nul zijn")
559

. 

(346) Ten slotte waren de drie concurrenten voornemens hun prijsstrategie ten aanzien 

van Fiat te coördineren. Saint-Gobain informeerde de anderen over prijsstijgingen 

voor diverse glasdelen van vijf Fiat-modellen die het van Fiat zou vragen 

"overeenkomstig ongeveer 3-4% van de totale omzet van X [Saint-Gobain]", zodat 

de anderen in staat zouden zijn te "dekken" of op hun beurt een prijsstijging te 

verlangen, aangezien alle grote leveranciers voor een of meer Fiat-modellen 

leverden
560

. 

(347) De aantekeningen van de vergadering geven een goed voorbeeld van de manier 

waarop de drie concurrenten zich zouden verweren tegen mogelijke 

                                                 
554

 Zie […]. 
555

 Zie […]. 
556

 Zie […]. De originele Engelse tekst luidt als volgt: (“– No discussion on […] contract T1 BL discount 

[…]% of total PSA T/O due to Splintex move on this part”. 
557

 Zie […]. 
558

  Zie blz. 11823; in de oorspronkelijke handgeschreven notities staat "loose". 
559

 Zie […]. De originele Engelse tekst luidt als volgt: “Y – if they do not get price correction on parts they 

loose money on, there will not be any productivity. Similar to X OK -1% but if prices are corrected. 

Year 2002 will be zero.” 
560

 Zie […].De originele Engels luidt: “equivalent to about […]% of total X [Saint-Gobain] turnover”. 
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tegenmaatregelen van Fiat indien die de bestelling van een glasfabrikant naar een 

andere zou verschuiven. Daarop vroeg Saint-Gobain om een prijsverhoging voor 

bepaalde onderdelen van de Alfa Romeo 147 maar alleen voor een deel van de 

Stilo "Pilkington heeft de prijsreductie […] van 147 Stiloverschoven"
561

. Indien 

Pilkington zich dus tot een prijsreductie zou moeten verbinden, zou het dit voor de 

Stilo doen, maar niet voor de Alfa Romeo 147 om de gevolgen voor Saint-Gobain 

te beperken. 

(348) Wat de nieuwe Punto betreft "zal Pilkington een prijsverhoging vragen om te 

vermijden dat het marktaandeel verschuift van X → Y → Z"
562

. Indien met andere 

woorden Saint-Gobain de prijzen voor de achterruit van de nieuwe Punto zou 

willen verhogen, kon worden verwacht dat Fiat meteen aan Pilkington zou vragen 

100% van de achterruit van de 5-deurs te leveren aangezien Pilkington reeds voor 

de 5-deurs leverde als tweede leverancier, en aan AGC 100% van de achterruit van 

de 3-deurs aangezien zij daarvoor al leverden. Om deze verschuiving te vermijden, 

werd overeengekomen dat Pilkington en AGC van Fiat een minimumprijs van 

12,80 of 12,90 euro per stuk zouden vragen, hetgeen ook Saint-Gobain leek 

tevreden te stellen. 

(349) In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar voerde Pilkington aan 

dat de aantijgingen met betrekking tot deze bijeenkomst geen specifieke 

onrechtmatigheden bevatten en dat niet kan worden aangetoond dat het overleg 

heeft geleid tot mededingingsbeperkende effecten. Pilkington heeft haar 

aanwezigheid op deze bijeenkomst evenwel toegegeven en heeft naar aanleiding 

van het overleg verklaard dat "dergelijk overleg tussen concurrerende 

ondernemingen niet zou mogen plaatsvinden"
563

. Met betrekking tot het feit dat 

Pilkington de achterruiten van het model 206 wenste te behouden, antwoordde 

Pilkington dat dit slechts een eenzijdige intentieverklaring zou zijn. In elk geval 

zijn de notities van de heer [...] te vaag om deze conclusie te staven. 

(350) De Commissie merkt op dat Pilkington heeft toegegeven dat zij aanwezig was op 

deze bijeenkomst en dat deze vorm van overleg in geen geval "zou mogen 

plaatsvinden". Daarnaast hielden de andere deelnemers rekening met, of werden ze 

in de gelegenheid gesteld om rekening te houden met de door Pilkington verstrekte 

gegevens. Derhalve pasten de concurrerende ondernemingen hun marktgedrag aan 

of werden zij in staat gesteld dit te doen, hetgeen strijdig is met de 

mededingingsregels. De Commissie is in elk geval van mening dat in de meeste 

gevallen de desbetreffende aantekeningen niet vaag zijn, maar de besprekingen die 

tijdens deze bijeenkomst plaatsvonden gedetailleerd weergeven. Met betrekking tot 

de aantekeningen die vaag lijken te zijn, is de toelichting van AGC meer 

geloofwaardig dan die van Pilkington. Derhalve handhaaft de Commissie haar 

conclusies over de onrechtmatige aard van deze bijeenkomst. 

(351) Waarschijnlijk vond een verdere trilaterale bijeenkomst in november 2001 in Parijs 

plaats tussen de heer [...] van Saint-Gobain, de heer [...] van Pilkington en de heer 

[...] van AGC, waarbij commercieel gevoelige informatie over prijzen en 
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 Ibidem. De originele Engelse tekst luidt: “Pilkington has moved price reduction from […]”. 
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 Ibidem. De originele Engelse tekst luidt: “Pilkington will ask a price increase to avoid change of 

market share from X → Y → Z”. 
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 Zie blz. 102 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. "Such 

discussions between competitors should not take place", in de originele Engelse tekst. 
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gereedschapskosten werd uitgewisseld met het oog op de verzoeken om 

prijsopgave en de geplande toewijzing van leveringscontracten voor de volgende 

PSA-modellen: de C3, de Xsara, de Xsara Picasso, de 307
564

.Wat de achterruiten 

("BL") van de Peugeot 206 betreft, verzocht Pilkington Saint-Gobain en AGC om 

bij een verzoek om een prijsopgave te melden dat zij geen capaciteit hadden ("BL 

– 206 verzocht om prijsopgave – geen capaciteit")
565

. 

(352) In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar voerde Pilkington aan 

dat het vermeende overleg over de voorgenomen toewijzing van 

leveringscontracten met betrekking tot de modellen niets onwettigs inhoudt en 

wordt tegengesproken door het feit dat de meeste van deze contracten reeds waren 

toegewezen op het ogenblik dat de gestelde bijeenkomst plaatsvond. Pilkington gaf 

evenwel toe dat "degelijk overleg tussen klanten niet zouden mogen 

plaatsvinden"
566

. 

(353) De Commissie is het niet eens met Pilkington’s opvatting dat het zou gaan om een 

rechtmatige gegevensuitwisseling, rekening houdend met het soort gegevens dat 

werd uitgewisseld: het ging om een gedetailleerde onthulling van geldende en 

toekomstige prijzen en elke deelnemer kan deze informatie gebruiken om zijn 

marktgedrag aan te passen, hetgeen indruist tegen de mededingingswetgeving. 

Voorts gaf Pilkington aanwijzingen over de gedragslijn die de andere 

concurrerende ondernemingen moesten volgen, waarbij Pilkington hen eraan 

herinnerde dat zij moesten beweren niet over de nodige capaciteit te beschikken. 

Deze gedraging is duidelijk mededingingsbeperkend, zoals Pilkington zelf heeft 

toegegeven in haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van 

bezwaar. Daarom handhaaft de Commissie haar conclusies over de onrechtmatige 

aard van deze bijeenkomst. 

(354) Op 6 november 2001 vond een verder contact inzake BMW plaats tussen AGC en 

Pilkington, hetzij in de vorm van een vergadering of per telefoon, waarbij 

gevoelige prijsgegevens werden uitgewisseld. Zoals blijkt uit de handgeschreven 

notities van de heer [...], is er een tabel met de prijsgegevens van AGC en 

Pilkington voor de E61, de komende nieuwe BMW 5 serie stationwagen, waarvoor 

vanaf 2003 de serieproductie van start ging
567

. 

(355) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
568

 voerde 

Pilkington aan dat er geen grondslag is om te concluderen dat in de desbetreffende 

aantekeningen van de heer [...] er melding van wordt gemaakt dat Pilkington 

gegevens aan AGC heeft verstrekt. Volgens Pilkington is de loutere vermelding op 

de pagina van de letter "Y", die staat voor Pilkington, geen bewijs dat de gegevens 

door Pilkington werden verstrekt. De gegevens zouden ook rechtstreeks door 

BMW kunnen zijn verstrekt. 
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 Zie […]. 
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 Zie […] en overweging (344). De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “BL – […] Asked to quote – no 
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 Zie blz. 163 van het schriftelijke antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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(356) De Commissie vindt de uitleg van Pilkington niet overtuigend. Het is hoogst 

onwaarschijnlijk dat deze cijfers rechtstreeks door BMW werden verstrekt. De 

omringende andere gegevens die op de voorgaande en volgende bladzijden zijn 

genoteerd, verwijzen naar gedetailleerde informatie die tussen de concurrerende 

ondernemingen werd uitgewisseld. Derhalve is de uitleg van AGC de meest 

waarschijnlijke. 

(357) De informant verstrekte handgeschreven notulen van een vergadering van 15 

november 2001 in het Arabella Sheraton Hotel van het vliegveld van Düsseldorf 

tussen (aldus de informant) de heer [...] van Pilkington en de heer […] van Saint-

Gobain
569

. Deze handgeschreven aantekeningen omvatten vier bladzijden met het 

Arrabella Sheraton hotel als kop- en voettekst. Zoals uit de eerste bladzijde kan 

worden opgemaakt, begonnen de concurrenten hun bespreking met een overzicht 

van de "toenmalige situatie"
570

, nl. wie leverde voor welk model in Duitsland, 

hetgeen als basis zou dienen voor de geplande toewijzing van nieuwe contracten. 

De betrokken klanten waren Audi, BMW, DaimlerChrysler, Ford en Volkswagen. 

(358) De volgende bladzijde van het door de informant verstrekte document bewijst hoe 

de concurrenten prijsgegevens in verband met deze fabrikanten uitwisselden 

alsook de geplande toewijzing van specifieke modellen. Bijvoorbeeld kwamen 

beide concurrenten overeen voor de nieuwe Volkswagen Golf (A5) dezelfde 

toewijzing als voor het lopende model, de A4, te handhaven
571

. 

(359) De laatste twee bladzijden betreffen uitsluitend BMW. De derde bladzijde betreft 

de geplande toewijzing van de contracten voor de X3 en X5 SUV-modellen, de 

opkomende nieuwe 5-serie, de nieuwe 1-serie en de nieuwe 3-serie. Met 

betrekking tot de opkomende nieuwe serie 3 (codenaam E90) werd geraamd dat 

ongeveer 350 000 auto's zouden worden gemaakt en dat deze gelijkelijk zouden 

worden verdeeld tussen Saint-Gobain, Pilkington en AGC ("E90 350 000 

ruitensets  iedereen 150 000"). In verband met Pilkington wordt in de notulen 

ook melding gemaakt van compensatie. Bladzijde vier bevat een gedetailleerde 

prijsvergelijking voor alle glazen onderdelen van het komende BMW X3-model en 

de nieuwe serie 3 (codenaam E90)
572

. 

(360) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
573

 voerde 

Pilkington aan dat het document waarop de Commissie zich baseerde, te vaag en 

onduidelijk is. Voorts kan het niet worden gebruikt omdat het niet door andere 

bewijsstukken wordt bevestigd. Het vermelde model, de A5, wordt niet 

omschreven. Er kan dus alleen worden verondersteld dat het hier gaat om de A5 

serie van het algemene Golf model, terwijl Pilkington heeft aangetoond dat de 

toewijzing van de A5 serie aanzienlijk verschilde van de A4 serie, die evenwel 

                                                 
569

 Zie blz. 44-47, handgeschreven notulen van de vergadering van 15.11.2001 in het Arabella Sheraton 

Düsseldorf Airport Hotel tussen de heer [...] van Pilkington en de heer […] van Saint-Gobain (notities 

van de heer […]). Zie handgeschreven aantekeningen gekopieerd in het kantoor van de heer […] die 

overeenstemmen , documenten AR3, blz. 4999-5000 en AR6, blz. 5030-5039, zie ook […] antwoord ex 

artikel 18 van […], antwoord op de vragen 63 en 64, blz. 32, blz. 45580-45581. 
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 "Aktuelle Situation" in het Duits, zie blz. 44 van het dossier. 
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 “Aufteilung wie A4” in de originele Duitse versie. Zie blz. 44-47, in het bijzonder blz. 45. Zie 

handgeschreven notulen van de bijeenkomst van 15 novermber 2001. Zie handgeschreven 

aantekeningen gekopieerd in het kantoor van de heer […] die overeenstemmen, documenten AR4, blz. 

4999-5000 en AR6, blz. 5030-5039. 
572

 "jeder 150.000" in de originele Duitse versie. Zie blz. 44-47. 
573

 Zie blz. 188 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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volgens de aantekeningen de grondslag zou zijn voor de toewijzing van de 

leveringscontracten. Wat de verscheidene BMW-modellen betreft, zijn de 

aantekeningen opnieuw onvolledig en worden zij niet door andere bewijsstukken 

gestaafd. 

(361) Het argument van Pilkington kan niet worden aanvaard. Het model dat werd 

besproken, de A5, wordt duidelijk aangegeven en er is geen twijfel over dat het 

ging om de nieuwe Volkswagen Golf. Bovendien werd de informatie over deze 

bijeenkomst aan de Commissie verstrekt door een onafhankelijke bron, die 

betrouwbaar is gebleken. Voorts sluiten deze gegevens aan bij het samenhangende 

bewijsmateriaal dat door AGC werd verstrekt. Derhalve handhaaft de Commissie 

haar conclusies uit de mededeling van punten van bezwaar.  

(362) Tussen 19 november en 12 december 2001 waren er diverse telefoongesprekken en 

vergaderingen tussen vertegenwoordigers van Soliver, met name de heer […], en 

AGC (de heer [...] en de heer [...]). Aantekeningen van deze telefoongesprekken en 

vergaderingen, die zijn gevonden in het kantoor van de heer […], werden gemaakt 

door de heer […]
574

, die toen […] was
575

. Ter inleiding stelt de heer […] dat hij 

een "overleg" wenst te voeren net als AGC dat doet met Saint-Gobain en 

Pilkington
576

. Het voornaamste gespreksthema van de telefoontjes was contracten 

van Fiat en dochter IVECO toe te wijzen. Soliver stelde de heer [...] voor zich uit 

Fiat terug te trekken, indien AGC zich uit Iveco zou terugtrekken
577

. Er werd 

overeengekomen dat de vertegenwoordiger van Soliver op 4 december 2001 de 

heer [...] zou ontmoeten om de kwestie verder te bespreken
578

. 

(363) De vergadering tussen de heer […] en de heer [...] vond als gepland plaats. De 

aantekeningen van de heer [...] van Soliver vatten de vergadering als volgt samen: 

 "Hij […] ontmoette de heer [...] van Splintex; het contact verliep goed: een 

gesprek op basis van vertrouwen. De heer [...] is goed vertrouwd met de details 

van de Italiaanse markt en de Iveco-markt is voor hem van ondergeschikt belang: 

het gaat om 70 000 ruitensets per jaar op totale productie van 4 000 000 ruitensets 

die door Splintex worden vervaardigd. Er werd een prijsvergelijking opgesteld. De 

prijs van Splintex zou 2% lager zijn dan die van Soliver (te controleren door de 

heer [...], beschikte hij over de juiste cijfergegevens?). 

 Iveco zou de heer [...] ([…] die rapporteerde aan […]) verzocht hebben om -

1% in ruil voor meer bestellingen. […] probeerde de heer [...] warm te maken 

voor een prijsverhoging van 5% voor Iveco. Soliver had 2% en 3% gevraagd. 

 Wat voorruiten betreft, levert Splintex 50% van de S2000, Soliver 50%. Voor 

deze voorruit geen Splintex geen belangstelling. Soliver mag de voorruiten hebben 
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  Zie antwoord van […] op de vragenlijst van de Commissie van 5 mei 2006, blz. 34554 
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 Zie document DV 15, deel 3, blz. 622-627. 
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 Zie document DV 15, blz. 1, deel 3, blz. 622. De originele Franse tekst luidt als volgt: "Mr [...] est 
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met pas en concurrence avec Splintex chez Fiat; en échange, Splintex augmente le prix des PB 
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  Zie document DV 15, blz. 2, deel 3, blz. 623: "Objet principal de cette réunion: Soliver laisse le champ 

libre à Splintex chez Fiat, en contrepartie, Splintex soutient Soliver […] chez IVECO." 
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(maar tegen een lage prijs). Splintex heeft geen leveringcontracten voor de 

vrachtwagens. De marktleider is Vetrosud. […] bevestigt dat Saint-Gobain een 

meerderheidsparticipatie heeft inVetrosud. Het is dus noodzakelijk contact op te 

nemen met de heer [...] [Saint-Gobain]. De heer [...] kent de heer [...] en heeft hem 

op de hoogte gebracht van de contacten tussen Splintex en Soliver. 

 De heer [...] zal de Italiaanse markt verder bespreken met de heer [...] en zal 

op maandag 10 opnieuw telefonisch contact opnemen met […]."
579

 

(364) Uit deze aantekeningen blijken niet alleen een voortdurende coördinatie tussen 

beide bedrijven om afnemers toe te wijzen, maar ook de bestaande contacten 

tussen AGC en Saint-Gobain. 

(365) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar heeft 

Soliver toegegeven dat "er een aantal contacten zijn geweest van 

vertegenwoordigers van Soliver met AGC met betrekking tot leveringen aan Fiat 

en Ivexo"
580

. Soliver voert evenwel aan dat deze contacten moeten worden 

beschouwd als een poging om zich te ontdoen van de leveringscontracten met Fiat 

die verlieslatend waren geworden na de prijsstijging van vlakglas. Voorts beweert 

Soliver dat zij zich totaal niet bewust was van de omvang van de inbreuk die door 

de grote drie werd gepleegd. Ten eerste blijkt dit uit het feit dat de heer [...] van 

AGC aan Soliver diende uit te leggen dat er een overleg bestond tussen AGC, 

Saint-Gobain en Pilkington ("De heer [...] is voorstander van een overleg Splintex-

Soliver, aangezien zij ook overleggen met Saint-Gobain en Pilkington […]"). 

Daarnaast heeft de heer [...] blijkbaar ook verklaard dat de heer [...] bij AGC 

verantwoordelijk was voor dit overleg. Indien Soliver reeds op de hoogte was 

geweest van deze contacten, dan was het niet nodig dat de heer [...] deze 

informatie aan Soliver meedeelde
581

. 

(366) De Commissie merkt op dat Soliver heeft toegegeven dat eind 2001 een aantal 

contacten hebben plaatsgevonden en […]
582

. De onderneming heeft getracht een 

commerciële reden te geven om deze contacten te rechtvaardigen. Toch moeten 

deze contacten worden beschouwd als contacten die wegens hun doel indruisen 

tegen artikel 81 van het Verdrag. Daarom beschouwt de Commissie […] de 

onrechtmatige aard van contacten die in november-december 2001 plaatsvonden 

en die in de overwegingen (362)-(363) werden beschreven. 
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  Zie blz. 79 van het antwoord van Soliver op de mededeling van punten van bezwaar. 
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 Zie punt 80 van het antwoord van Soliver op de mededeling van punten van bezwaar. 
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(367) Op 29 november 2001 vond een bijeenkomst plaats tussen Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC in de marge van een officiële vergadering ten kantore van de 

handelsvereniging Assovetro in Rome. De drie concurrerende ondernemingen 

bespraken de toewijzing van de leveringscontracten voor de […] en de kwestie van 

de jaarlijkse prijsreducties. Deze vergadering werd gevolgd door een vergadering 

in de namiddag in het Hilton Hotel van de luchthaven Fiumicino bij Rome. De 

deelnemers aan de vergadering in de namiddag waren […] de heer [...] van AGC, 

de heer [...] van Saint-Gobain en de heer [...] van Pilkington
583

. Pilkington en 

Saint-Gobain wisselden de prijsgegevens uit die zij van plan waren op te geven 

voor de diverse onderdelen van de […]. Uit de aantekeningen blijkt dat Saint-

Gobain hogere prijzen opgaf voor alle onderdelen behalve één om Pilkington te 

"dekken". Daarnaast bracht Pilkington verslag uit over de stand van de 

onderhandelingen met [...] over de jaarlijkse prijsreducties die door [...] waren 

gevraagd. Pilkington deelde [...] mee dat indien het van Pilkington een 

prijsreductie wenst, een prijsaanpassing nodig was voor die onderdelen waarop 

Pilkington verlies boekte. Pilkington eiste een aandeel van 70% in de […] in ruil 

voor drie maal een prijsreductie van 1,5% per jaar ("Y [Pilkington] zei aan […] dat 

voor elke productiviteit […] de verlieslatende prijzen moest verhogen. Hiervoor is 

[…] een voorwaarde + vast aandeel van 70% van […] voor 1,5% 1,5% 1,5%. […] 

weigerde – slechts EENMALIGE reductie van 1,5%, dit betekent -1% plus 

verlieslatende onderdelen van portefeuille")
584

. 

(368) Tijdens deze vergadering wisselden de grote drie prijsgegevens over de afnemer 

Fiat en bespraken zij twee scenario's voor het geval Saint-Gobain een 

prijsverhoging zou vragen. Het eerste bestond erin dat Fiat de prijsstijging van 

Saint-Gobain [X] zou afwijzen en de status-quo zou blijven gehandhaafd. Het 

tweede bestond erin dat Fiat de prijsstijging zou accepteren maar de orders 

gedeeltelijk naar andere leveranciers zou overhevelen. Indien Pilkington zou 

worden verzocht om het hele volume van de Stilo en de 147 over te nemen, werd 

overeengekomen dat Pilkington [Y] dan eerst zou moeten beweren dat het daartoe 

niet over voldoende capaciteit beschikte ("Na stijging X , werd Y gevraagd 100% 

van Stilo + 147 over te nemen. Antwoord [is:] NIET mogelijk.")
585

. Dan werd de 

mogelijkheid besproken dat Pilkington Fiatachteraf op de hoogte zou brengen dat 

het alleen dan capaciteit voor Fiat zou willen vrijmaken indien de prijzen voor 

leveringen van Pilkington voor de 147 en de 3deurs-Stilo zouden worden 

verhoogd. Indien Fiat zich dan tot AGC zou richten, was het de bedoeling dat 

AGC de prijzen van Pilkington zou volgen. Wat de Fiat Punto betreft, werd 

overeengekomen dat indien Fiatvan AGC de levering zou vragen voor de Fiat 

Punto, AGC zou antwoorden dat het alleen dan meer aan Fiat zou willen leveren 

indien Fiat een prijsverhoging voor de achterruiten zou accepteren en dan 100% 

van de 3deurs-Stilo en de voorruiten die voordien door Saint-Gobain werden 

geleverd aan AGC zou toewijzen, met andere woorden een groter volume voor een 

kleinere prijsverhoging
586

. 
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(369) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten
587

 van bezwaar voert 

Pilkington aan dat er geen prijsgegevens werden bekendgemaakt om een 

prijsafspraak op te zetten waarbij concurrerende ondernemingen elkaar "dekken". 

Uit de aantekeningen blijkt hoogstens dat prijsgegevens werden bekendgemaakt, 

maar de besprekingen over deze onthulling zijn "louter giswerk"
588

. 

(370) Voorts voerde Pilkington aan dat de handgeschreven aantekeningen over Fiat in 

deze bijeenkomst melding maken van gebeurtenissen die in het verleden 

plaatsvonden. In de mededeling van punten van bezwaar zou worden erkend dat de 

besprekingen louter betrekking hadden op overwegingen van de partijen over 

mogelijke reacties van Fiat. Er waren geen aantijgingen dat de partijen 

daadwerkelijk een overeenkomst of afspraak hebben gemaakt. 

(371) Ten eerste wijst de Commissie erop dat de informatie in de desbetreffende 

aantekeningen - in tegenstelling tot hetgeen door Pilkington wordt beweerd - zeer 

duidelijk en gedetailleerd is en gemakkelijk kan worden beschouwd als een 

mogelijke prijsafspraak. […] deze prijsgegevens werden uitgewisseld om de 

concurrerende ondernemingen aan wie het leveringscontract niet mocht worden 

toegewezen, in staat te stellen de autoglasproducent te "dekken" die het contract 

wel in de wacht moest slepen. Pilkington beweerde dat er nog een andere 

verklaring zou mogelijk zijn ("giswerk"), maar gaf hiervoor geen alternatieve 

verklaring. Daarom handhaaft de Commissie haar conclusies over de 

onrechtmatige aard van deze bijeenkomst. 

(372) Ten tweede merkt de Commissie in verband met het overleg over Fiat op dat het in 

de aantekeningen van de heer [...] beschreven scenario melding maakt van een 

gedragslijn die ten opzichte van Fiat moet worden aangenomen na een door Saint-

Gobain medegedeelde prijsverhoging waarmee de concurrerende ondernemingen 

hebben ingestemd. Het door Pilkington betwiste citaat "Na stijging X, werd Y 

gevraagd 100% van Stilo + 147 over te nemen. Antwoord NIET mogelijk" moet 

worden beschouwd als een beknopte aantekening van de heer [...] van hetgeen 

tijdens het overleg werd besproken en moet volgens de Commissie als volgt 

worden uitgelegd: Zodra Saint-Gobain haar prijs heeft verhoogd en Pilkington 

eventueel werd verzocht de levering voor de Stilo volledig over te nemen, diende 

Pilkington hierop te antwoorden dat zij hiervoor geen capaciteit beschikbaar had. 

In de volgende tabel wordt vermeld wie welke actie diende te ondernemen voor 

welk model en wordt een overzicht gegeven van alle acties die in de toekomst 

moesten worden ondernomen. Bijgevolg handhaaft de Commissie haar conclusies 

over de onrechtmatige aard van deze bijeenkomst. 

(373) Op 6 december 2001 vond een verdere trilaterale vergadering plaats in de marge 

van een officiële GEPVP-vergadering
589

. Deelnemers aan de GEPVP-vergadering 

waren de heren [...] en […] van AGC, de heer [...] van Pilkington en de heren […] 

en [...] van Saint-Gobain
590

. De handgeschreven aantekeningen die door de heer 

[...] tijdens deze vergadering werden gemaakt en die door de Commissie naar 
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aanleiding van de inspectie van februari 2005 werden gekopieerd, brengen op de 

eerste bladzijde verslag uit van de officiële GEPVP-vergadering volgens de 

officiële agendapunten, op de tweede bladzijde worden echter gegevens inzake 

marktaandelen vermeld die tussen de concurrenten na de officiële vergadering 

waren uitgewisseld
591

. Aangezien de handgeschreven notities van de heer [...] van 

die dag haast woord voor woord overeenstemmen met die van de heer [...] voor 

zover het de discussie over de marktaandelen van de concurrenten betreft, kan 

worden aangenomen dat ook de andere gegevens van de heer [...] uit dezelfde 

onofficiële vergadering stammen
592

. Volgens de notities van de heer [...] bespraken 

de concurrenten een mogelijke prijsverhoging voor de verlieslatende modellen van 

GM/Fiat
593

. Dit voorstel kwam uitvoeriger aan de orde tijdens de volgende 

bijeenkomst op het einde van het jaar (zie overweging (376)). GM en Fiat werden 

beschouwd als één afnemer […]. 

(374) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
594

 voerde 

Pilkington aan dat deze bijeenkomst geen algemene overeenkomst over de 

stabilisering van de marktaandelen heeft opgeleverd. Op de hoorzitting verklaarde 

Pilkington dat AGC niet had bevestigd dat het overleg betrekking had op een 

mogelijke prijsverhoging voor Fiat/GM. 

(375) De Commissie antwoordt hierop dat Pilkington niet heeft ontkend dat een 

onofficiële vergadering plaatsvond na de officiële GEPVP-vergadering en dat de 

onderneming op deze tweede bijeenkomst ook aanwezig was. Hoewel er geen 

duidelijk bewijs is dat deze bijeenkomst een overeenkomst heeft opgeleverd, wordt 

in de desbetreffende handgeschreven notities over dit contact duidelijk verklaard 

dat de concurrerende ondernemingen de marktaandelen voor de komende drie jaar 

hebben besproken en ook enige overwegingen hebben gemaakt over het 

prijsbeleid. De zin "stoppen met financiering verlieslatende onderdelen door 

winstgevende onderdelen" verwees naar verscheidene autofabrikanten, met 

inbegrip van Fiat/GM, die een "zeer lage of negatieve marge"
595

 zou hebben, en 

geeft dus duidelijk aan dat de concurrerende ondernemingen voornemens waren te 

bepalen welke glasdelen te laag geprijsd waren. Daarom handhaaft de Commissie 

haar conclusie dat mogelijke prijsverhogingen ("begon met acties") voor ten 

minste vier autofabrikanten, inclusief Fiat en GM, op deze bijeenkomst werden 

overwogen. 

(376) Eind 2001 vond een andere trilaterale vergadering plaats tussen Saint-Gobain, 

Pilkington en AGC waarbij de concurrenten verder prijsgegevens uitwisselden 

inzake glasdelen voor Fiat
596

. Deelnemers waren de heer [...] van Pilkington, de 

heren [...] van Saint-Gobain en de heer [...] van AGC. De vergadering vond plaats 

hetzij in het Charles de Gaulle Airport Sheraton Hotel in de buurt van Parijs of in 

Rome ten kantore van de handelsvereniging Assovetro. Volgens de 

handgeschreven notities van de heer [...] bracht Saint-Gobain achteraf verslag uit 
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bij zijn concurrenten over de prijsverhogingen die het van Fiat had verlangd en de 

reacties van Fiat daarop. In deze aantekeningen staan ook opmerkingen van 

Pilkington en AGC. 

(377) Zoals kan worden opgemaakt uit de notities van de heer [...] over deze 

vergadering, probeerde Saint-Gobain een prijsverhoging van 4% voor Fiatdoor te 

drukken zoals reeds in de vergadering van 29 oktober 2001
597

 was aangekondigd. 

Anders zou de levering na één maand worden stopgezet. Fiatwas echter slechts 

bereid een ronde som van 1% te accepteren. 

(378) Pilkington herhaalde zijn beleid jegens Fiat ("Heeft steeds geweigerd meer 

capaciteit vrij te maken voor Fiat (niet beschikbaar). Enige mogelijkheid is met 

een prijsstijging van ongeveer 7-8%"). Met andere woorden: Pilkington zou niet 

aan Fiat leveren op grond van een gebrek aan capaciteit tenzij Fiat door een 

prijsverhoging het voor Pilkington aantrekkelijk zou maken. Ten slotte deelde ook 

AGC mee welke prijsverhoging het had verlangd
598

. 

(379) Daarnaast werd tijdens deze trilaterale vergadering van eind 2001 gedetailleerde 

prijsinformatie uitgewisseld in verband met de Alfa 147, zowel de 3D als de 5D-

modellen, alsook de Stilo 5D en de Stilo stationwagen
599

. Er dient op te worden 

gewezen dat diverse prijzen van Saint-Gobain die in dit document worden 

genoemd, identiek zijn met die welke tijdens de vergadering van 29 oktober 

werden uitgewisseld (zie overweging (346)). Indien Fiat al deze prijsverhogingen 

zou accepteren, zou de omzet van Saint-Gobain stijgen met de gewenste 4,1% . 

(380) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar en nadat 

de onderneming had aanvaard dat dat op deze bijeenkomst "enige wederzijdse 

informatie-uitwisseling" leek plaats te vinden, betwistte Pilkington de conclusie 

van de Commissie dat zulke bekendmakingen onrechtmatig zijn en in het 

bijzonder het feit dat deze bijeenkomst wordt gerangschikt bij die welke 

betrekking hebben op prijscoördinatie. Voorts verklaarde Pilkington dat "de 

desbetreffende zin zou kunnen verwijzen naar een overleg over een prijsverhoging 

voor FIAT en/of GM". Tijdens de hoorzitting veranderde Pilkington evenwel van 

mening toen de onderneming verklaarde dat de conclusie van de Commissie 

zuivere speculatie is […]. 

(381) Ten eerste wijst de Commissie erop dat Pilkington heeft toegegeven dat zij 

aanwezig was op deze bijeenkomst en dat commercieel gevoelige informatie werd 

uitgewisseld. Aangezien deze onthulling betrekking heeft op mogelijke 

prijsstijgingen ten opzichte van particuliere klanten (in dit geval Fiat) en 

betrekking heeft op een toekomstig scenario, is de Commissie van mening dat deze 

uitwisseling van commercieel gevoelige informatie onrechtmatig is. De 

mededingende ondernemingen die aanwezig waren op deze bijeenkomst gebruiken 

of verkeerden in een positie om deze informatie te benutten om hun gedrag aan te 

passen aan de markt, bijvoorbeeld door de partij te dekken die haar prijzen 

verhoogt om de betrokken afnemer te dwingen de nieuwe prijs te aanvaarden. 
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Derhalve handhaaft de Commissie haar conclusies over de onrechtmatige aard van 

deze bijeenkomst. 

4.4.5. 2002 

4.4.5.1. Samenvatting 

(382) In 2002 vonden er vier trilaterale bijeenkomsten plaats tussen de concurrenten 

Pilkington, Saint-Gobain en AGC: op 5 februari, 30 april, rond april/mei en op 3 

september. Bij talrijke gelegenheden namen zij contact met elkaar op. Saint-

Gobain nam zes keer contact op met AGC: medio-februari, op 7 maart, 30 april, 

tussen 3 en 18 september, eind september en in het najaar van 2002; op 29 mei was 

er een contact met Soliver. 

(383) Tijdens deze vergaderingen en contacten wisselden de concurrenten prijsgegevens 

uit, alsook andere commercieel gevoelige informatie met het oog op het onderling 

toewijzen van leveringen aan de volgende afnemers: PSA (5 februari), [...] 

(5 februari), Nissan (3 september), […] (rond april/mei 2002, 30 april, 29 mei, 3 

september, eind september en in najaar 2002), […] (30 april), General Motors (29 

mei), Fiat (30 april, 29 mei en 3 september) en Ford (in februari en in september). 

4.4.5.2. Chronologische beschrijving van de contacten 

(384) Op 5 februari 2002 werd ten kantore van de vereniging Assovetro te Rome een 

bijeenkomst gehouden tussen de grote drie. De deelnemers waren de heer [...] van 

Saint-Gobain, de heer [...] van Pilkington en de heer [...] van AGC
600

. Op deze 

vergadering wisselden de concurrenten prijsgegevens en andere commercieel 

gevoelige informatie uit met het oog op het verdelen van de leveringen voor het 

model Peugeot 207 (projectcodenaam A7) ter vervanging van het oude model 206 

(T1). Peugeot paste een strategie van meerdere voorzieningsbronnen toe voor de 

voorruit van de 206, een model groot volume, als volgt: AGC […], Pilkington […] 

en Guardian […]; de zijruiten werden geleverd door Saint-Gobain […] en AGC 

[…], en de achterruiten door Saint-Gobain […] en Pilkington […]
601

. Voor het 

nieuwe model 207 wensten de grote drie het leveringspercentage van Guardian 

voor zich te verkrijgen ("verwijder GRD") en de leveringen voor het nieuwe 207-

model onderling toe te wijzen op basis van een verdeelsleutel van 40/20/40, zoals 

blijkt uit de aantekeningen van de vergadering
602

. Volgens deze aantekeningen zou 

Saint-Gobain 400 000 voorruiten toegewezen krijgen en 2 600 000 zijruiten; 

Pilkington 500 000 achterruiten en AGC 400 000 voorruiten, 600 000 zijruiten en 

300 000 achterruiten. Deze verdeling zou op basis van de sleutel 40/20/40 

gebeuren volgens het principe dat één voorruit één achterruit en zes zijruiten waard 

was
603

. 

(385) Er waren aparte verzoeken tot prijsopgave van Peugeot voor het model 207 voor 

de volledige ruitenset in april 2003, dan voor de zijruiten en achterruiten in mei 

2003, en voor de voorruit in februari 2004. De uitwisseling van informatie tijdens 

de vergadering van februari 2002 met het oog op de opsplitsing van de leveringen 

voor het nieuwe 207 model had plaats ongeveer een jaar vóór het eerste verzoek 
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tot prijsopgave, tijdens de ontwikkelingsfase van het model. Uiteindelijk slaagde 

de concurrerende ondernemingen erin het percentage van Guardian in het 

leveringscontract in de wacht te slepen: aan Saint-Gobain werd evenwel 55% van 

de voorruiten en alle zijruiten toegewezen, terwijl Pilkington de resterende 45% 

van de voorruiten en 100% van de achterruiten leverde
 604

. AGC kreeg geen 

leveringscontract voor dit model toegewezen. Op dezelfde bijeenkomst werd ook 

het model Peugeot 107 (codenaam "B ZERO") besproken. Het was de bedoeling 

dat AGC de voorruit en de achterruiten in de wacht zou slepen, terwijl er nog geen 

overeenstemming werd bereikt over de zijruiten. Uiteindelijk verkreeg AGC 

evenwel niet alleen het leveringscontract voor de voor- en achterruiten, maar ook 

voor de zijruiten
605

. 

(386) Op deze vergadering wisselden de concurrenten informatie uit met het oog op een 

verdeling van de nieuwe Renault Clio (codenaam C85) en ter onderlinge 

compensatie voor het verlies met de modellen Nissan Primera, Renault Twingo en 

Mégane. Uit de handgeschreven aantekeningen blijkt dat Pilkington Saint-Gobain 

en AGC verzocht om compensatie voor de "verloren" 360 000 ruitensets van de 

Renault-modellen Twingo en Mégane en van de Nissan Primera: "Y verloor ≈ 

150 000 Primera Y verloor ≈ 90 000 Megane Y vraagt voor ≈ 360 000 

compensatie voor Renault"
606

. AGC meldde haar concurrenten dat zij 300 000 

ruitensets had verloren voor de Mégane. De berekeningen werden gemaakt op 

basis van een vergelijking van de oorspronkelijk geplande toewijzing en de 

feitelijke toewijzing voor deze modellen zoals geïllustreerd in een tabel in de 

handgeschreven notities. Uiteindelijk kwamen de drie concurrenten een nieuwe 

toewijzing overeen waarbij Pilkington 250 000 ruitensets voor de Clio en AGC 

350 000 ruitensets voor de Clio ter compensatie zouden krijgen
607

. 

(387) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
608

 

benadrukte Pilkington dat het overleg op deze bijeenkomst alleen betrekking had 

op voorstellen, die in de praktijk geen resultaten hebben opgeleverd. Wat betreft de 

Peugeot 107, wordt voorts niet beweerd dat Pilkington heeft deelgenomen aan het 

gestelde overleg waar een verdeling tussen AGC en Saint-Gobain werd 

voorgesteld. Wat betreft Renault, betwijfelt Pilkington of de opmerkingen die in de 

aantekeningen aan Pilkington worden toegeschreven, daadwerkelijk door 

Pilkington werden gemaakt. Pilkington voerde aan dat het vrij onwaarschijnlijk is 

dat de verklaringen met betrekking tot de Modus een standpunt van Pilkington 

zouden weergeven. Hetzelfde werd beweerd voor de modellen Primera en Mégane. 

(388) Ten eerste merkt de Commissie op dat Pilkington haar deelname aan deze 

bijeenkomst niet heeft betwist en evenmin heeft ontkend dat er tijdens bijeenkomst 

overleg plaatsvond. Daarnaast heeft Saint-Gobain de feitelijke beschrijving van 

deze bijeenkomst niet betwist. Wat de nieuwe Peugeot 207 betreft, wordt in de 

aantekeningen zeer duidelijk aangegeven welke verdeling de drie concurrenten op 

het oog hadden om een onderlinge toewijzing 40/20/40 tot stand te kunnen 

brengen. Wat betreft het model Peugeot 107, sluit het feit dat de 
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leveringscontracten vervolgens alleen aan AGC werden toegewezen, niet uit dat dit 

het gevolg was van de toewijzingsovereenkomst die de drie concurrerende 

ondernemingen met elkaar hadden afgesloten. Voorts voert Pilkington aan dat het 

onwaarschijnlijk is dat reeds een aanzienlijke periode vóór de verzoeken om 

prijsopgave of de toekenning van contracten er overeenkomsten of afspraken tot 

stand zouden komen. Het overleg over de Peugeot 207 vond evenwel plaats op een 

tijdstip waarop de drie concurrenten nog niet konden weten wanneer precies de 

verzoeken om prijsopgave zouden worden bekendgemaakt. […]
609

, werd ervan 

uitgegaan dat […], waarbij werd verondersteld dat […] op de huidige 

productielijnen zouden worden gebouwd. Derhalve is het plausibel dat de 

concurrerende ondernemingen hun offertes ruim van tevoren hun offertes 

voorbereidden, aangezien een populair model zoals de Peugeot 207 zou hebben 

geleid tot hoge omzetcijfers en een niet onaanzienlijk deel van de volledige 

productiecapaciteit voor zijn rekening zou nemen. Wat ten slotte de gestelde 

onwaarschijnlijkheid betreft dat de in de desbetreffende aantekeningen aan 

Pilkington toegeschreven verklaringen een standpunt van Pilkington zouden 

weergeven, stelt de Commissie dat Pilkington zich beperkt tot het in vraag stellen 

van de conclusies van de Commissie. Pilkington heeft evenwel geen alternatieve 

verklaring voorgesteld en heeft zich beperkt tot het uiten van twijfel die niet door 

een andere logische verklaring wordt onderbouwd. Bij ontstentenis van een 

dergelijke alternatieve verklaring bevestigt de Commissie haar analyse en 

concluses met betrekking tot de onrechtmatige aard van deze bijeenkomst, met 

inbegrip van de documentie die hieraan ten gondslag ligt en de besproken 

modellen. 

(389) Medio februari 2002 belde de heer [...] van AGC de heer […] van Saint-Gobain op 

en wisselde prijsgegevens en andere gevoelige informatie inzake het model […] 

uit. Het telefoongesprek had betrekking op de levering van het volledige pakket 

(het zgn. beginsel van integratie van leveranciers) voor de Focus. Uit de 

handgeschreven notities blijkt dat de prijs van Saint-Gobain voor het volledige 

pakket voor de Focus 1,6 miljoen euro bedroeg en ook welke dienstverleningen al 

dan niet in het pakket waren begrepen. Deze kosten moesten worden inbegrepen in 

de prijs per stuk ofwel 50/50 worden opgesplitst (met andere woorden voor 50% te 

begrijpen in de prijs per stuk en 50% cash). Voorts werd overeengekomen dat het 

beginsel van integratie van leveranciers geen kosten voor prototypen omvatte, die 

tot 15 keer de prijs voor massaproductie per onderdeel moest beslaan bij minimale 

aankoop van 20 tot 25 onderdelen
610

. 

(390) Op 7 maart 2002 vond een interne bespreking plaats tussen de heer […] bij AGC, 

en de heer [...] van AGC, over de vraag wat met de orders voor de Opel Corsa en 

de Opel Vectra moest gebeuren. De aantekeningen van deze discussie zijn relevant 

aangezien zij melding maken van de voorgestelde toekomstige prijzen van Saint-

Gobain voor beide modellen
611

. 
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(391) In het Charles de Gaulle Sheraton Hotel in de buurt van Parijs vond op 30 april 

2002 een trilaterale vergadering plaats tussen de heren […] van Saint-Gobain, de 

heer [...] en mogelijk de heer […] van Pilkington en de heren [...] van AGC
612

. 

(392) Tijdens deze bijeenkomst wisselden de concurrenten prijsgegevens en andere 

specifieke afnemersinformatie uit met betrekking tot Fiat en GM. Saint-Gobain, 

dat zijn leveringsaandeel voor Fiat ongewijzigd wenste te handhaven, meldde de 

andere deelnemers dat het zijn leveringsaandeel voor Fiat met Fiat zou gaan 

bespreken
613

. 

(393) Tijdens een ander contact op 30 april 2002, wellicht een telefoongesprek tussen 

Saint-Gobain en AGC, werd gesproken over de leveringssituatie bij […] en […]. 

(394) In de aantekeningen van de heer [...] over dit contact worden de leveringen van 

autoglas voor de [...] vermeld. Voordien had Pilkington geleverd voor de [...] en 

Saint-Gobain voor de [...]. Voor Pilkington was het contract voor de [...] 

verlieslatend aangezien het technisch erg ingewikkeld was. Pilkington was daarom 

kennelijk blij hiervan af te zijn. Het voorstel van de concurrenten was de [...] 

onderling te delen en de [...] 50/50 tussen Saint-Gobain [X] en Pilkington [Y]: "X 

zou de [...] krijgen maar daarmee niet gelukkig. X streeft naar 50% 50% [...] met 

Y". Aangezien Saint-Gobain problemen had met de ontwikkeling, verzocht [...] 

PPG om een prijsopgave
614

. 

(395) Tijdens de bijeenkomst werd ook besproken hoe de leveringscontracten voor de 

nieuwe [...] zouden worden toegewezen
615

. Volgens de aantekeningen van de heer 

[...] zou de nieuwe [...] worden verdeeld tussen Saint-Gobain en Pilkington. Saint-

Gobain [X] zou 100% van de zijruiten van de [...] krijgen ("zijruiten 100% X. [...] 

werd gegeven aan X met [...] als stimulans"), waarschijnlijk in ruil voor de [...] en 

de [...], die beide technisch moeilijk waren (met korte productieperioden) en 

daarom niet populair bij de autoglasleveranciers
616

. 

(396) Wat de gestelde contacten op 30 april 2002 betreft, betwist Pilkington in haar 

schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar dat zij heeft 

deelgenomen aan deze bijeenkomst die in Parijs zou zijn gehouden of aan enig 

ander contact
617

. In de desbetreffende aantekeningen van de heer [...] wordt 

Pilkington niet genoemd. Volgens Pilkington is het waarschijnlijk dat de 

aantekeningen verwijzen naar hetzelfde contact tussen AGC en Saint-Gobain dat 

via de telefoon zou zijn verlopen. De inhoud van het overleg over de [...] zou 

volgens Pilkington betrekking hebben op “dekkingsvoorstellen”, die nooit in een 

daadwerkelijke overeenkomst zijn geconcretiseerd. Ten hoogste zou een partij een 

"indruk" kunnen hebben gehad dat er iets was overeengekomen (in dit geval Saint-

Gobain). Als er een afspraak werd gemaakt, hetgeen door Pilkington wordt 

ontkend, heeft een van de partijen bedrog gepleegd. Ten slotte is het op zijn minst 
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 Zie […]. 
613

 Zie […]. 
614

 Zie [...]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “X was supposed to get [...] but not happy. X push for 

50% 50% [...] with Y”. 
615

 Zie [...]. 
616

 Zie [...]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: “SL 100% X. [...] was given to X with [...] as incentive”. 
617

 Zie blz. 140 en 166-167 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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zo dat de overeenkomst die misschien werd afgesloten, niet heeft geleid tot de 

gewenste resultaten. 

(397) De Commissie antwoordt als volgt. Pilkington wordt in de nota aangeduid met de 

gebruikelijke afkorting, namelijk de letter Y. Naast de letter Y is er nog het 

standpunt van Pilkington dat [...] als volgt werd beschreven: “Voordien had 

Pilkington geleverd voor de [...] en Saint-Gobain voor de [...]. (…) Voor Pilkington 

was het contract voor de [...] verlieslatend aangezien het technisch erg 

ingewikkeld was”
618

. Het niveau van de uitgewisselde informatie maakt het 

waarschijnlijk dat deze informatie direct van Pilkington afkomstig was tijdens of 

naar aanleiding van het contact. [...] twee contacten voor dezelfde dag. Niets sluit 

uit dat er op dezelfde dag twee contacten plaatsvonden. Op grond van de stukken 

van de clementieverzoeker, acht de Commissie het aannemelijk dat de contacten 

op 30 april 2002 plaatsvonden. Uit de aantekeningen van de heer [...] van 30 april 

2002 blijkt dat Pilkington inderdaad was betrokken bij de bespreking over de 

verdeling van de [...] modellen. Pilkington erkent zelf dat er voorstellen voor 

“dekking” werden gedaan. Het feit dat de partijen bij de overeenkomst eventueel 

bedrog hebben gepleegd of dat de autofabrikanten de tenuitvoerlegging van de 

overeenkomsten onmogelijk hebben gemaakt, betekent niet dat de beschreven 

gedragingen niet onrechtmatig van aard zijn. De Commissie herhaalt dat om van 

een overeenkomst te kunnen spreken, het voldoende is na te gaan of er een 

gemeenschappelijke wil is zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen. 

Er wordt verwezen naar punt 5.3.2.1 en de daarin aangehaalde rechtspraak. 

(398) Rond april-mei 2002 werd een bilaterale vergadering gehouden tussen de heer […] 

van Saint-Gobain en de heer [...] van AGC. Tijdens die vergadering kwamen de 

concurrenten een geplande toewijzing overeen voor de nieuwe VW Passat
619

. 

(399) De datum voor de eerste prijsopgave voor de Passat was 1 januari 2003 en de 

laatste opgave werd ingediend in maart 2003. De uiteindelijke voorzieningsdatum, 

d.w.z. de gunningsdatum, was april 2003 en de productie ging begin 2005 van 

start
620

. 

(400) Volgens de aantekeningen van deze vergadering
621

 waren de concurrenten van 

plan de toewijzing van de nieuwe Passat te verdelen onder Saint-Gobain, AGC en 

Soliver. Op basis van de aanbodsituatie voor het toenmalige Passat stelden zowel 

Saint-Gobain als AGC een plan voor de toewijzing van het nieuwe model voor. 

Saint-Gobain stelde voor dat AGC voor het eerst 50% van de voorruiten van de 

nieuwe Passat voor haar rekening zou nemen. Dit gold als compensatie voor het 

feit dat AGC geen aandeel aan de Seat-orders had kunnen krijgen. 

(401) Dit is dus een verdere illustratie van het compensatiemechanisme dat de 

concurrenten toepasten om hun marktaandelen enigszins stabiel te houden. AGC 

wenste 100% van de zijruiten omdat zij de Golf-zijruiten was misgelopen. Het 

                                                 
618

 Zie [...]. De oorspronkelijke Engelse tekst luidt: "Pilkington had supplied the [...] and Saint-Gobain the 

[...]. (…) The [...] was a loss-making contract for Pilkington as it was technically very difficult". 
619

 Zie [...]. 
620

 Zie antwoord van [...] op vragenlijst van 3 maart 2006, bijlage 3a, blz. 15969. 
621

 Zie [...]. 
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toont ook aan hoe dit compensatiemechanisme werkte met het oog op het 

verkrijgen van marktaandelen
622

. 

(402) Uit handgeschreven notities van een telefoongesprek op 29 mei 2002 tussen de 

heren […] en [...] van Saint-Gobain en de heer [...] van Soliver die door de 

Commissie ten kantore van Soliver werden gekopieerd
623

, blijkt dat het de 

bedoeling was de levering voor de nieuwe Passat te verdelen niet alleen onder de 

grote drie maar ook onder Soliver. Volgens het document stelden de heren […] en 

[...] aan Soliver een vergadering voor om over “samenwerking” voor de levering 

van de nieuwe Passat te praten
624

. Dit aanbod gold ter compensatie voor Soliver om 

zich niet te mengen in het bod van Saint-Gobain voor de Lancia Lybra. 

(403) De beide concurrenten bespraken ook hoe zij de leveringen van autoglas voor de 

Opel Frontera aan elkaar konden toewijzen. Volgens het document stelden de heer 

[…] en de heer [...] aan Soliver een vergadering voor om over “samenwerking” 

voor de levering van de Frontera te praten
625

. Dit aanbod gold ter compensatie 

voor Soliver om zich niet te mengen in het bod van Saint-Gobain voor de Lancia 

Lybra
626

. 

(404) Voorts bespraken de twee concurrenten hoe zij de leveringen voor Fiat aan elkaar 

konden toewijzen. Volgens het document klaagden de heren […] en [...] over het 

feit dat Soliver de afspraak niet was nagekomen Saint-Gobain niet de pas af te 

snijden in verband met de Lancia Lybra
627

 en dit model aan Saint-Gobain over te 

laten. Uit de aantekeningen blijkt dat de verkoopsverantwoordelijke van Soliver in 

Italië niet op de hoogte was van de afspraak tussen Saint-Gobain en een 

hooggeplaatst personeelslid van Soliver
628

. 

(405) Voorts wijst dit document erop dat Soliver zich bewust was van het illegale 

karakter van het gesprek, aangezien onderaan de bladzijde wordt vermeld: 

“Gelieve dit document niet te bewaren, samenspraak mag niet traceerbaar zijn”
629

. 

(406) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
630

 

bevestigde Soliver dat in 2002 en begin 2003 “een beperkt aantal telefonische 

contacten hebben plaats gevonden tussen werknemers van Soliver en 

vertegenwoordigers van AGC en Saint-Gobain” in verband met het nieuwe model 

Volkswagen Passat. [...], erkende Soliver dat [...]
631

. Hoewel Soliver erkent dat zij 

voor dit contract mogelijk voordeel heeft gehaald uit het bestaan van het kartel dat 

door de grote drie was opgezet, betekent dit niet dat Soliver ook kennis had van de 
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 Zie [...]. 
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 Zie de verwijzing naar het telefoongesprek over de Lancia Lybra van 29 mei 2002 tussen de heer […] 

en de heer [...], document PDR11, blz. 460. 
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 Zie document PDR11, blz. 460. In het originele Nederlands wordt gesproken over “samenwerking”. 
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 Zie document PDR11, blz. 460. 
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 Zie de verwijzing naar het telefoongesprek over de Lancia Lybra van 29 mei 2002 tussen de heer […] 

en de heer [...], document PDR11, blz. 460. 
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duidelijke afspraak hadden betreffende beglazing en dat geen van beiden absurde prijzen afgeven en 

zeker niet op verworven projekten van de andere”. 
628

 Zie document PDR11, blz. 460. De originele Nederlandse tekst luidt als volgt: "hij [...] vraagt of ik 

hiervan op de hoogte ben) (neen, vermits [...] deze markt behandelt)". 
629

 Zie document PDR11, blz. 460. Origineel citaat. 
630

 Zie punt 85 en volgende van het antwoord op de mededeling van punten van bezwaar. Origineel citaat. 
631

 Zie punt 86 van het antwoord van Soliver op de mededeling van punten van bezwaar. Origineel citaat. 
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reikwijdte en de implicaties van de overeenkomsten van de grote drie, laat staan 

dat Soliver betrokken was bij het voortdurende en langdurige kartel van de grote 

drie (dit laatste ontkent Soliver). Soliver voert aan dat zij in een kwetsbare positie 

verkeerde ten gevolge van de sterke stijging van de prijs van vlakglas waarmee 

Soliver sinds begin 2001 te maken had. Soliver betoogt dat deze prijsstijging zeer 

waarschijnlijk het gevolg is van een verboden overeenkomst tussen de grote drie.  

(407) De Commissie merkt op dat Soliver toegeeft partij te zijn bij dit contact, alsook bij 

de eventuele voordelen die voor Soliver uit het contact met Saint-Gobain zouden 

kunnen voortvloeien, en zij wijst erop dat indien Soliver zich kwetsbaar had 

gevoeld en in een zwakke positie ten aanzien van de grote drie, zij contact had 

kunnen opnemen met de Commissie om haar van deze bijzondere situatie op de 

hoogte te stellen. Aangezien dit niet is gebeurd, kan het gedrag van Soliver in het 

kader van de bestaande mededingingsregels alleen als onrechtmatig worden 

beschouwd. 

(408) Op 3 september vond te Rome een vergadering plaats ten kantore van de 

vereniging Assovetro en de deelnemers waren de heren [...] en [...] van Pilkington, 

de heren [...], [...], en [...] van Saint-Gobain en de heren [...] en [...] van AGC
632

. 

Tijdens deze vergadering wisselden de concurrenten gedetailleerde prijsgegevens 

uit voor de komende verzoeken tot prijsopgave voor de nieuwe Fiat Punto 

(codenaam 199) met het oog op de toewijzing van het contract. Uit de 

handgeschreven notities kan worden opgemaakt dat deze prijsuitwisseling 

uiteindelijk tot doel had tegenover het voorgaande Punto-model (codenaam 188)
633

 

de prijzen voor de nieuwe Fiat Punto met 20% tot 30% per ruitenset te verhogen. 

Voorts werd overeengekomen dat Saint-Gobain AGC en Pilkington zou “dekken” 

die het toenmalige Punto-model beleverden, door hogere prijzen op te geven
634

. 

Ten slotte werden de concurrenten het erover eens informatie uit te wisselen over 

de evolutie van hun marktaandeel inzake Fiat (“Mkt aandeel evolutie – volgende 

keer”). 

(409) Op deze vergadering wisselden AGC en Pilkington prijsgegevens uit over de 

beglazing van de nieuwe Skoda Octavia (Volkswagen-groep)
635

. Meer bepaald 

wisselden de twee concurrenten prijsgegevens uit over de voorruit. 

(410) Bladzijde 8 van de handgeschreven notulen van de heer [...] van AGC maakt 

melding van interne aantekeningen die werden genomen tijdens of onmiddellijk na 

de vergadering van 3 september, of op een andere vergadering kort na 3 september, 

in verband met het model Nissan Primera. Uit deze aantekeningen kan worden 

opgemaakt dat Saint-Gobain en Pilkington hun beklag deden over het Nissan 

Primera-contract dat [...] in zijn geheel was toegewezen aan AGC. Er kan ook 

worden vastgesteld dat de spanningen ten gevolge van dit “schadegeval” de 

deelnemers ertoe hebben gebracht de mogelijkheid te overwegen de tussen de drie 

concurrenten bestaande “club op te doeken” (“groot beklag van St-Gobain & 
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 Zie [...]. 
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 Zie [...]. 
634

 Zie [...]. 
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 Zie [...]. 
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Pilk[ington] – Besluit de club op te doeken tussen P [Pilkington] & SG [Saint-

Gobain]”).
636

 

(411) Verdere handgeschreven notities met interne overwegingen van de heer [...] van 

AGC hebben betrekking op de verdeling van het model Nissan Almera; AGC was 

bijvoorbeeld bereid 50% van de Nissan Primera-orders op te geven in ruil voor 

50% van de Almera-orders (“- wij krijgen 50% Almera – wij geven 50% op van de 

Primera in 2006”)
637

. 

(412) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar erkende 

Pilkington dat de aantekeningen “lijken (…) te blijk geven van een vrij 

gedetailleerde discussie over mogelijke prijzen in verband met de nieuwe Fiat 

Punto”
638

, hoewel zij staande hield dat de aantekeningen geen feitelijke 

overeenkomst of afspraken in verband met Fiat weergaven. Volgens Pilkington 

handelde integendeel Saint-Gobain concurrentiebewust en sleepte zij een groot 

deel van de levering in de wacht. Wat Skoda betreft, wees Pilkington erop dat de 

relevante aantekeningen onduidelijk zijn, ook al kunnen zij mogelijk wijzen op een 

vrijgave van prijsgegevens door Pilkington. Bovendien heeft deze vergadering, die 

immers de laatste clubvergadering was voor de club werd opgedoekt, geen 

praktische gevolgen gehad. 

(413) De Commissie wijst erop dat Pilkington toegeeft dat de besprekingen op deze 

vergadering een “mogelijke prijsopgave in verband met de nieuwe Fiat Punto” 

omvatten, en dus in verband stonden met een nieuw model. Er wordt op gewezen 

dat het voor de Commissie niet noodzakelijk is om het effect of de gevolgen van 

een bepaalde overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging aan te 

tonen, het volstaat dat bewezen is dat de partijen overeenkwamen zich op een 

bepaalde manier te gedragen. In dit geval wisselden de partijen gevoelige 

informatie uit in verband met diverse afnemers en kwamen zij overeen informatie 

uit te wisselen inzake de evolutie van hun marktaandeel voor Fiat. De Commissie 

stelt vast dat dit volstaat om dit gedrag te beschouwen als in strijd met artikel 81 

van het Verdrag. 

(414) In het najaar van 2002 (ergens tussen 3 september en 18 september) vond een 

contact plaats tussen de heer [...] van AGC en een van de concurrenten, mogelijk 

Saint-Gobain
639

. Uit de handgeschreven notities blijkt dat er inzake Ford 

informatie werd uitgewisseld. Ford wenste lagere prijzen. Aangezien de 

concurrenten de prijzen niet wensten te verlagen behalve voor een reductie ten 

gevolge van technische wijzigingen, had Ford ermee gedreigd de zaak op te 

schorten en op zoek te gaan naar alternatieve leveranciers. De reactie van de 

concurrenten was niet toe te geven aan de dreiging. Er werd overeengekomen dat 

de concurrerende leverancier die de order van Ford zou krijgen, zou moeten 

weigeren, en indien dat niet mogelijk was, zou trachten iets rond de prijs te 
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ondernemen (“indien niet mogelijk te weigeren, actie ondernemen rond de 

prijs”)
640

. 

(415) Eind september 2002, in een telefoongesprek tussen AGC en Saint-Gobain, 

werden prijsgegevens uitgewisseld en werd gesproken over de toewijzing van de 

nieuwe VW Golf Plus (interne code VW 359)
641

. Saint-Gobain maakte melding 

van haar eigen prijsopgave voor de twee vaste driehoekruitjes vooraan en 

achteraan alsook van de prijsopgave van [...], naast informatie over de resultaten 

van de prijsopgave voor het model VW 359. Volgens de verstrekte informatie 

verkreeg Saint-Gobain alle onderdelen behalve de driehoekruitjes, de zogenaamde 

“custodes” die werden toegewezen aan [...] waarvan de prijzen kennelijk lager 

waren dan die van Saint-Gobain. 

(416) Later in het najaar van 2002 werd de discussie over het nieuwe VW Passat-model 

(B6) hervat. Volgens de handgeschreven notities van de heer [...] van AGC, 

overwogen Saint-Gobain en AGC de mogelijkheid dat AGC de voorruiten van het 

nieuwe Passat-model voor zijn rekening zou nemen
642

. AGC werd inderdaad de 

enige leverancier voor de voorruiten van het nieuwe Passat-model
643

. 

4.4.6. 2003 

4.4.6.1. Samenvatting 

(417) Voor 2003 is er alleen bewijsmateriaal voor bilaterale contacten. Saint-Gobain had 

ten minste twee contacten met AGC in het begin van het jaar en in maart. AGC en 

Soliver namen ten minste drie keer, in januari 2003, rond maart en op 11 maart 

2003, met elkaar contact op. 

(418) Tijdens deze contacten wisselden de concurrenten prijsgegevens uit, alsook andere 

commercieel gevoelige informatie met het oog op het onder elkaar verdelen van de 

leveringscontracten van de volgende afnemers: VW (december 2002 tot 21 januari 

2003, begin 2003, rond maart 2003 en op 11 maart 2003), General Motors (maart 

2003) en Fiat (tweede helft maart 2003). 

4.4.6.2. Chronologische beschrijving van de contacten 

(419) In een aantal telefoongesprekken tussen de heer [...] van Saint-Gobain en de heer 

[...] van AGC tussen december 2002 en 21 januari 2003 werden prijsgegevens 

voor alle glasonderdelen van de nieuwe VW-Passat (B6) uitgewisseld
644

. De heer 

[...] deelde aan de heer [...] de prijzen mee die Saint-Gobain van plan was op te 

geven voor de nieuwe Passat met als referentie de prijs die voor de VW Golf was 

opgegeven (lichtjes verhoogd). 

(420) Uit de handgeschreven notities blijkt dat na het eerste telefoongesprek er nog een 

tweede volgde waarbij sommige prijzen werden veranderd en andere dezelfde 
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 Zie [...]. “Si pas possible de refuser, actions autour du prix” in het originele Frans. 
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  "New Passat: W/S is for SPX." Zie [...]. 
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  Zie [...]. 
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bleven. Er is in de notities ook een verwijzing naar Soliver die de heer [...] van 

AGC opbelde om te melden dat zij de zijruiten wenste te behouden
645

. 

(421) Tijdens een of meer contacten begin 2003 tussen Saint-Gobain en AGC werden 

verder prijsgegevens en kosteninformatie voor de beglazing van de VW Golf Plus 

(codenaam MPV359) uitgewisseld
646

. De uitgewisselde prijzen omvatten 

gedetailleerde prijsopgaven voor de verschillende onderdelen met diverse opties, 

zoals privéglas Venus en Athergreen, van de twee leveranciers. Zij omvatten ook 

gegevens over de gereedschapskosten voor de diverse beglazingsonderdelen en 

levensduurvoorwaarden. 

(422) Zoals in detail uitgelegd in deel 4.1.1.1, verwijst de verwijzing naar de 

“levensduurvoorwaarden” naar een praktijk in de industrie waarbij de 

autoglasleveranciers werd verzocht een prijs op te geven voor een bepaald jaar 

maar ook prijsreducties voor de volgende drie jaar. Dit kan worden opgemaakt uit 

de verwijzing: “12 maanden na SOP min 0,5% en min 0,5% tijdens de volgende 

drie jaar”
647

. Dit wijst erop dat de twee concurrenten waren overeengekomen een 

prijsreductie van [...]% toe te kennen voor drie jaar te beginnen met een jaar na de 

start van de productie. 

(423) Uit de hier genoteerde prijzen blijkt dat AGC niet van plan was een prijsopgave te 

doen voor de voorruit terwijl de prijs van Saint-Gobain voor de achterruit hoger 

was dan die van AGC. Met andere woorden zou Saint-Gobain AGC “dekken” voor 

de achterruit en zou AGC de voorruit overlaten aan Saint-Gobain. [...] deed AGC 

inderdaad geen prijsopgave voor de voorruit, en lag de opgave van Saint-Gobain 

voor de achterruit boven die van AGC
648

. 

(424) Soliver contacteerde in de loop van maart 2003 AGC twee of drie keer telefonisch 

om de nieuwe zijruiten van de nieuwe VW Passat te bespreken
649

. De persoon van 

Soliver was de heer [...], die [...] van Soliver is. AGC besprak dit verzoek van 

Soliver met Saint-Gobain en zij werden het erover eens dat het passend zou zijn de 

zijruiten van de nieuwe Passat aan Soliver over te laten. Meer bepaald nam Soliver 

op 11 maart 2003 contact op met AGC om de toewijzing van de beglazing voor de 

Passat verder te bespreken. AGC vreesde dat de achterruiten van de nieuwe Passat 

aan Guardian zouden worden toegewezen, hetgeen zij wenste te vermijden. Soliver 

zou dan de zijruiten krijgen
650

. 

(425) [...] hebben Saint-Gobain en AGC in dezelfde periode prijsgegevens uitgewisseld 

over de Saab-modellen 440 en 641 combi. [...] was de bedoeling van deze 

prijsuitwisseling AGC in staat te stellen Saint-Gobain te “dekken”
651

. 

(426) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
652

 

bevestigde Soliver dat in 2002 en begin 2003 “een beperkt aantal telefonische 
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  Zie [...]. 
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  Zie [...]. 
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contacten hebben plaats gevonden tussen werknemers van Soliver en 

vertegenwoordigers van AGC en Saint-Gobain” in verband met het nieuwe model 

van Volkswagen Passat. Wat de voormelde contacten van het voorjaar 2003 

betreft, erkent Soliver [...]. Soliver wijst er echter op dat blijkbaar al op 15 

november 2001 (dus lang voor Soliver voor dit model contact opnam met AGC en 

Saint-Gobain) de grote drie hadden besloten (dus zonder tussenkomst van Soliver) 

het nieuwe Volkswagen Passat-model zoals voorheen tussen Saint-Gobain, 

Pilkington en Soliver te verdelen. Soliver vermoedt daarom dat de grote drie 

besloten dit contract aan Soliver te laten om Soliver feitelijk uit te sluiten van 

concurrentie ten aanzien van andere kopers (door haar een goed gevuld orderboek 

te gunnen), waardoor Soliver niet langer een gevaar zou vormen voor de 

overeenkomsten inzake de verdeling van markten en de prijsovereenkomsten van 

de grote drie. 

(427) De Commissie neemt nota van de bekentenissen van Soliver inzake haar deelname 

aan de contacten, [...], de voordelen die uit deze contacten met AGC uiteindelijk 

werden geput, en van de opmerkingen van Soliver over het gedrag van de grote 

drie als bedoeld in overweging (407). Toch blijft het feit dat Soliver accepteerde 

deel te nemen aan de concurrentievervalsende overeenkomst om het contract voor 

de nieuwe VW Passat te delen.  

(428) Uiteindelijk vond tijdens een contact tussen Saint-Gobain en AGC (wellicht kort 

na 11 maart te dateren, misschien rond de tweede helft van maart 2003
653

) [...]. 

Volgens de aantekeningen van de heer [...] had AGC in het verleden Pilkington 

“gedekt” voor bepaalde Fiat-modellen. Toch had AGC tegenover Pilkington 

onbedoeld verlies geleden, zoals met de Ypsilon, de Stilo en de 147-modellen, 

alsook 100% van de leveringen voor de Alfa Romeo 156 die ook aan Pilkington 

verloren gingen. […]
654

. 

4.5. Overzicht van de voornaamste argumenten van de partijen en de voornaamste 

tegenargumenten van de Commissie 

(429) In dit punt worden de voornaamste argumenten van de adressaten in hun 

antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar opgesomd alsook de 

tegenargumenten van de Commissie (zie ook punt 5 van deze beschikking). Dit 

punt verwijst niet naar de argumenten in verband met de toepassing van de 

richtsnoeren inzake geldboeten (zie punt 10), clementie (zie punt 10.6), of 

aansprakelijkheid (zie punt 8). 

Saint-Gobain 

(430) De Commissie stelt vast dat Saint-Gobain niet betwist te hebben deelgenomen aan 

de vergaderingen en/of contacten met andere leveranciers van autoglas, zoals 

gesteld in de mededeling van punten van bezwaar. De Commissie stelt ook vast dat 

Saint-Gobain expliciet toegeeft te hebben afgestemd op de volgende punten: de 

uitkomst van de aanbestedingsprocedure, nl. de verzoeken om prijsopgave; het 

“dekken” van prijzen; de bepaling van kortingen inzake productiviteit voor 
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 Zie punt 85 en volgende van het antwoord van Soliver op de mededeling van punten van bezwaar. Zie 

ook voetnoot 630. 
653

 Zie [...]. 
654

 [...]. 
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bepaalde autofabrikanten; de onderling afgestemde weigering om extra 

dienstverleningen te aanvaarden zonder extra compensatie; en de beperkte 

verspreiding van informatie aan autofabrikanten in verband met de 

productiekosten
655

. Saint-Gobain erkent bovendien contacten te hebben gehad met 

haar concurrenten in verband met de volgende fabrikanten en gedurende een 

specifieke tijdsspanne: 3 jaar en 7 maanden voor VW; ongeveer 4 jaar voor Fiat; 4 

jaar en 5 maanden voor Renault en 5 jaar voor GM
656

. 

(431) Saint-Gobain beweert echter dat de Commissie niet heeft kunnen bewijzen dat er 

één enkele voortgezette inbreuk was. Saint-Gobain voert aan dat er geen algemeen 

of gecentraliseerd plan was wegens de afnemersmacht van de autofabrikanten en 

wegens het feit dat er geen mechanisme voor marktaandeelstabiliteit tussen de 

deelnemers aan het kartel bestond. De elementen die de Commissie in haar 

mededeling van punten van bezwaar heeft gebruikt om aan te tonen dat de 

contracten aan de concurrenten werden toegewezen in het kader van een 

systematisch gemeenschappelijk plan waarmee alle concurrenten het eens 

waren
657

, zijn volgens Saint-Gobain onvoldoende.  

(432) Meer bepaald houdt Saint-Gobain staande dat de complexiteit van de 

prijsopgaveprocedures voor autoglas en de aanzienlijke armslag bij 

onderhandelingen waarover de autofabrikanten beschikken geen op 

verstandhouding berustende praktijken op Europees niveau mogelijk maakten 

maar slechts in gedecentraliseerde vorm per autofabrikant bestonden
658

. In dit 

verband heeft de Commissie verzuimd in aanmerking te nemen welke 

autofabrikanten met welke glasleveranciers zaken deden, aangezien zij erop staat 

de collusie te zien als een kartel op Europees niveau
659

. Om aan te tonen dat er 

geen kartel op Europees niveau was, heeft Saint-Gobain per autofabrikant de 

perioden geanalyseerd tijdens welke zij betrokken was bij vergaderingen en/of 

contacten met andere concurrenten en zij concludeert dat zij voor meer of minder 

langere perioden niet betrokken was
660

. Saint-Gobain erkent te hebben 

deelgenomen aan contacten voor bepaalde autofabrikanten (zie overweging (430)) 

maar wijst er met klem op dat deze contacten niet systematisch en gecentraliseerd 

waren. 

(433) Saint-Gobain houdt bovendien staande dat er tussen de concurrenten geen methode 

voor het bepalen van marktaandelen bestond en dat er geen methode voor de 

bevriezing van het marktaandeel was. Volgens Saint-Gobain zijn de notities 

waarop de Commissie zich baseert en die tijdens de vergaderingen/contacten 

werden genomen, op zich geen voldoende aanduiding van het bestaan van een 

omvattend systeem voor de bevriezing van het marktaandeel. Saint-Gobain 

beweert ook dat hoewel in de tabel in overweging (34) de marktaandelen stabiel 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 26. 
656

 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 31. 
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 Bijvoorbeeld gebrek aan capaciteit, inkoop bij twee of meer leveranciers, overbieden van prijzen, 

toezicht en compensatie. 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 26. 
659

 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 30. 
660

 In haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar verstrekte Saint-Gobain een tabel waaruit 

blijkt dat zij gedurende de betrokken tijdsspanne voor langere of kortere perioden niet betrokken was bij 

enig contact met de respectieve autofabrikanten. 
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lijken, dit niet het geval was. Saint-Gobain diende een studie in om het tegendeel 

te bewijzen
661

. 

(434) Saint-Gobain voert aan dat de mechanismen die worden beschreven in de 

overwegingen (102), (103) en (105) van deze beschikking, zoals: integrale 

levering; gebrek aan capaciteit, inkoop bij één, twee of meer leveranciers; 

detailopgave van de prijzen; “dekking” van prijzen en coördinatie van prijzen, niet 

voldoende waren om van een bevriezing van het marktaandeel te gewagen. Wat 

het concept integrale levering betreft, zoals uitgelegd in (61), (105) en (389), ziet 

Saint-Gobain niet in hoe de weigering deel te nemen aan integrale levering en 

gedetailleerde prijsopgaven neerkomt op een bevriezing van het marktaandeel
662

. 

Wat het gebrek aan capaciteit betreft, heeft de Commissie niet voldoende 

toelichting gegeven, aangezien zij slechts enkele voorbeelden opgeeft. De meeste 

voorbeelden hebben betrekking op voertuigen die reeds in productie zijn en 

waarvoor de autofabrikanten reeds besloten hebben wie wat moet leveren. Dit is 

bijgevolg niet relevant als bewijs voor collusie die erin zou bestaan te weigeren 

een bod toe doen voor specifieke glasonderdelen
663

. Wat inkoop bij twee of meer 

leveranciers betreft, waarbij de concurrenten gebrek aan capaciteit overeenkwamen 

om voor het model in kwestie een gesplitste levering te kunnen handhaven 

(overweging (102)), beweert Saint-Gobain dat de glasleveranciers deze 

leveringsstrategie niet hebben toegepast om afnemers te kunnen toewijzen. 

Dergelijke leveringsstrategieën worden gebruikt door de afnemers, dat wil zeggen 

de autofabrikanten, speciaal om bij grote hoeveelheden een alternatieve leverancier 

te hebben (zie de overwegingen (62) en (63)). Ten slotte, wat het “dekken” en 

coördineren van prijzen betreft, volstaan deze mechanismen niet om de Commissie 

in staat te stellen te concluderen dat de concurrenten een systeem hadden opgezet 

om de marktaandelen op een globaal niveau te bevriezen. Saint-Gobain wijst erop 

dat zij jaarlijks 500 verzoeken om prijsopgave van autofabrikanten ontvangt die 

erg complex en technisch van aard zijn en waarvoor er diverse 

onderhandelingsfasen met de autofabrikanten zijn. Het feit dat een concurrent een 

andere concurrent dekt, betekent niet dat hij zijn standpunt niet kan wijzigen en 

zijn prijzen verlagen, waardoor de dekking vervalt. Een concurrent kan tijdens zijn 

onderhandelingen met de autofabrikant ook gemakkelijk andere technische 

aspecten van zijn verzoek om een prijsopgave veranderen, waardoor het verzoek 

om prijsopgave een ander resultaat te zien geeft dan tussen de concurrenten eerst 

was overeengekomen met het oog op een zogenaamde “bevriezing van het 

marktaandeel”. Om een dergelijke bevriezing aan te tonen, moet de Commissie 

bewijzen dat een ingewikkeld systeem werd toegepast, hetgeen zij niet heeft 

gedaan. Saint-Gobain is bijgevolg van oordeel dat de Commissie niet kan 

concluderen dat er een globale marktaandeelstabiliteit tussen de concurrenten 

was
664

. 

(435) Saint-Gobain houdt bovendien staande dat de Commissie niet heeft bewezen dat er 

een toezichtmechanisme bestond dat door de concurrenten was ingesteld. De 

transparantie van de markt maakt het mogelijk zowel autoglasleveranciers als 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 8, en 

bijlage 1 daarbij. 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 26. 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 27. 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 27 en 

28. 
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autofabrikanten snel te identificeren. Een autoglasleverancier kan zonder de hulp 

van een concurrent gemakkelijk uitzoeken wie voor een bepaald voertuig 

leverancier is. De verkoopafdelingen van de autoglasleveranciers analyseren 

bijvoorbeeld marktaandeelgegevens uit verschillende bronnen. Saint-Gobain wijst 

erop dat elke concurrent individueel zijn marktaandelen via diverse hem ter 

beschikking staande hulpmiddelen kan natrekken. Volgens Saint-Gobain had de 

collusie bijgevolg niet tot doel een transparante bedrijfstak nog transparanter te 

maken
665

. 

(436) Wat corrigerende maatregelen of compensatie betreft, beweert Saint-Gobain dat er 

tussen de concurrenten geen dergelijk mechanisme bestond aangezien het 

inefficiënt zou zijn, meer bepaald door het feit dat er een belangrijk tijdsverschil is 

(“décalage”) tussen de toewijzing van een project en het begin van de productie 

van de betrokken glasonderdelen. De toewijzingen gebeuren op basis van 

geraamde volumes en zijn daarom in het begin vaak erg ambitieus om later vaak te 

veranderen. Saint-Gobain is het niet eens met de bevindingen van de Commissie in 

de overwegingen (115) en (117), en houdt staande dat de leveranciers elkaar niet 

compenseerden volgens de geraamde volumes. Volgens Saint-Gobain hebben de 

compensatievoorbeelden waarnaar de Commissie verwijst, in feite betrekking op 

het geraamde volumeverlies dat door een leverancier wordt voorzien omdat de 

autofabrikant uiteindelijk een andere leverancier verkiest. De verzoeken tot 

compensatie waarnaar de Commissie verwijst, hebben daarom niet 

noodzakelijkerwijs betrekking op een besluit van de leveranciers in verband met de 

toewijzing van glasonderdelen ten gunste van een specifieke leverancier. Saint-

Gobain concludeert bijgevolg dat de Commissie niet het bewijs heeft geleverd dat 

de verliezen betrekking hebben op de uiteindelijke toewijzing van de 

glasonderdelen/ruitensets. Om dit te bewijzen moet de Commissie ook aantonen 

dat de compensatie de totaliteit van de fabrikanten in de hele inbreukperiode 

bestreek, hetgeen niet is gebeurd
666

. 

(437) De Commissie handhaaft haar standpunt dat er een gemeenschappelijk plan tussen 

alle concurrenten bestond en dat de regelingen tussen de grote drie en in zekere 

mate Soliver gecoördineerde regelingen op Europees niveau waren. De Commissie 

is van oordeel dat voldoende bewezen is dat de vergaderingen en/of contacten 

tussen de concurrenten tot doel hadden de glasdelen toe te wijzen, hetzij voor 

nieuwe, hetzij voor bestaande voertuigen, alsook de prijzen te coördineren voor 

alle grote autofabrikanten in de EER. De concurrenten handhaafden ook relatief 

stabiele marktaandelen voor de levering van autoglas aan de OEM-sector in de 

EER, ondanks een aanzienlijke groei van de verkoop en de capaciteit in de 

betrokken periode. In de wetenschap dat de autoglasindustrie, zoals Saint-Gobain 

opmerkt, is gebaseerd op de voorkeuren van de afnemers, en dat de 

autofabrikanten de autoglasleveranciers tegen elkaar willen kunnen uitspelen om 

lagere prijzen te verkrijgen, is de Commissie van oordeel dat bewezen is dat de 

autoglasleveranciers er door collusie in zijn geslaagd hun afnemers om de tuin te 

leiden. 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 28 en 

29. 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 28 en 

29. 
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(438) De Commissie blijft erbij dat haar beoordeling van het bewijsmateriaal waarover 

zij beschikt correct is en er wel degelijk een gemeenschappelijk schema was 

alsook een algemeen doel dat door de deelnemers aan het kartel werd nagestreefd, 

en zij verwijst naar de relevante overwegingen van de beschikking inzake de 

organisatie van de vergaderingen (overweging (87) tot (91)), de frequentie van de 

vergaderingen en contacten (de overwegingen (92)), de personen die aan deze 

vergaderingen deelnamen (de overwegingen (93) tot (97)), de verwijzing naar een 

“club” door de deelnemers aan het kartel (de overwegingen (87) en (410)), en de 

beschrijving van de talrijke contacten in punt 4.4 waaraan Saint-Gobain deelnam. 

(439) De Commissie is het niet eens met het argument van Saint-Gobain dat de 

vergaderingen en contacten geent deel kunnen uitmaken van een Europees kartel. 

Ten eerste, en dit ondanks het feit dat de organisatiestructuur van haar 

commerciële afdeling een lichtelijk andere interne structuur had dan die van de 

concurrenten
667

, kregen de deelnemers van Saint-Gobain een overzicht op 

Europees niveau over alle autofabrikanten. De vertegenwoordigers van Saint-

Gobain die bij de contacten waren betrokken, waren ofwel dezelfde personen die 

in een dubbele hoedanigheid (doordat zij [...] en tegelijk [...] waren) of in de 

hoedanigheid van [...] aanwezig waren op vergaderingen inzake één autofabrikant 

(of meerdere) en verslag uitbrachten bij hun respectieve superieuren, [...] (zie de 

overwegingen (94)-(96))
668

. Ten tweede vergist Saint-Gobain zich als zij aanvoert 

dat de contacten gedecentraliseerd waren naar gelang van elke specifieke 

autofabrikant. Zoals is aangetoond in punt 4.4, bespraken de concurrenten 

veelvuldig de autoglassector per afnemer op bijeenkomsten bij ten minste 18 

gelegenheden tussen 1998 en 2002 met het oog op de toewijzing van 

glasonderdelen
669

. Tijdens deze trilaterale vergaderingen bespraken de 

concurrenten ook de compensatie van elkaar voor één autofabrikant en soms voor 

meerdere autofabrikanten
670

. 

(440) Het argument van Saint-Gobain dat zij slechts in de periode van januari tot 

november 2001 volledig was betrokken bij elke autofabrikanten, is onjuist
671

. 

Zoals blijkt uit punt 4.4, namen gedurende de inbreukperiode dezelfde werknemers 

van Saint-Gobain per jaar aan diverse trilaterale of bilaterale vergaderingen of 

contacten deel. De besprekingen tussen de concurrenten in verband met een of 

meer autofabrikanten hingen natuurlijk af van de fase waarin zich de 

aanbestedingsprocedure voor de betrokken autofabrikant bevond (d.w.z. 

modellen/ruitensets/afzonderlijke delen), alsook van de commerciële strategie van 

de autofabrikant (zie overweging (63)). Bijvoorbeeld, in het geval van het gebruik 

van één voorzieningsbron (met slechts één glasleverancier) voor bepaalde 

modellen, moest over de BMW-, DaimlerChrysler- en Peugeot-modellen niet 

worden gesproken tussen de concurrenten tot de betrokken autofabrikant besloot 
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 Zie [...]. 
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 Zie [...] en punt 4.2.4. Er wordt ook op gewezen dat de verschillende structuur van de commerciële 

afdeling van Saint-Gobain, vergeleken met die van Pilkington en AGC, verklaart dat er meer 

vertegenwoordigers van Saint-Gobain aanwezig waren op de vergaderingen dan van Pilkington en 

AGC. 
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 Zie de vergaderingen op 9/10/1998, 23/4/1999, 20/9/1999, 30/9/1999, 5/7/2000, 28/7/2000, 31/7/2000, 

11-25/10/2000, 27/10/2000, 1/11/2000, 13-14/12/2000, 26/1/2001, 20/6/2001, 19/7/2001, 29/10/2001, 

30/4/2002, 29/5/2002 en 3/9/2002. 
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 Er wordt op gewezen dat de heer [...], de [...] van Saint-Gobain, in de mondelinge hoorzitting van 24 

september 2007 toegaf dat [...]. De heer [...] van Saint-Gobain verklaarde hierin het volgende: "[...]". 
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 Zie het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 32. 
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de productiecyclus of het betrokken model (ruitenset/deel) te wijzigen. Het feit dat 

Saint-Gobain tijdens een bepaalde periode niet over een specifieke autofabrikant 

zou hebben gesproken, betekent niet dat zij helemaal niet betrokken was bij 

gesprekken
672

.  

(441) De Commissie merkt verder op dat zelfs indien de autoglasleveranciers in een 

afhankelijkheidspositie (“rapport captif”) verkeerden tegenover de autofabrikanten 

vanwege de armslag van deze laatste bij onderhandelingen en andere 

parameters
673

, dit niet betekent dat Saint-Gobain samen met zijn concurrenten geen 

glasdelen op Europees niveau kon toewijzen (zie de overwegingen (438) en (439)). 

Wat de verschillende parameters betreft die Saint-Gobain vermeldt (zie voetnoot 

673), waarover de leveranciers geen controle zouden hebben, wordt kennelijk uit 

het oog verloren dat de autofabrikanten over deze parameters in diverse stadia van 

de aanbestedingsprocedure (zie overweging (435)) aan de autoglasleveranciers 

informatie verstrekken, waardoor deze laatste in staat worden gesteld voor de 

toewijzing van de autoglasleveringen met deze parameters rekening te houden. De 

Commissie heeft in punt 4.4 aangetoond dat de concurrenten deze informatie 

gebruikten voor de toewijzing of vernieuwde toewijzing van autoglasdelen. 

(442) Wat het argument in verband met de marktaandeelstabiliteit betreft, beschikt de 

Commissie over uit de periode van de feiten daterende documenten waaruit blijkt 

dat de concurrenten relatief stabiele marktaandelen nastreefden bij het toewijzen of 

opnieuw toewijzen van autoglasdelen. Er was niet alleen een onderlinge afspraak 

                                                 
672

 Saint-Gobain nam deel aan de volgende vergaderingen/contacten tussen 1998 en 2003. De trilaterale 

vergaderingen/contacten (B3) zijn vetgedrukt; bilaterale contacten waarbij Saint-Gobain betrokken was, 

zijn onderstreept. Jaar 1998: voorjaar 1998; 18/5/1998, 28/5/1998, 17/6/1998, 23/6/1998, 16/9/1998, 

22/9/1998, 3/11/1998, 9/11/1998, 24/11/1998, 8/12/1998, 18/12/1998. Jaar 1999: 01/1999, 15/1/1999, 

20/1/1999, 12/2/1999, 9/3/1999, 22/4/1999, 16/6/1999, 27/7/1999 (document PDR12), 20/9/1999, 

30/9/1999, 26/10/1999, 2/11/1999, 11/11/1999, 17/12/1999. Jaar 2000: 13/1/2000, 14/2/2000, vóór 

23/6/2000, vóór medio 2000, medio 2000, juni 2000, medio 2000, 23/6-17/7/2000, 5/7/2000, 21/7/2000, 

28/7/2000, 31/7/2000, 2/8/2000, 8-9/2000, eind 9/2000, 19/9/2000, najaar 2000, najaar 2000, 

27/10/2000, 2e helft 10/2000, 11-25/10/2000, 31/10-8/11/2000, 10-11/2000, 1/11/2000, 5/11/2000, 

9/11/2000, 11/2000, 13-12/12/2000, 12/2000. Jaar 2001: 01/2001, 26/1/2001, vóór 18/1/2001, rond 

26/1/2001, 14/2/2001, 26/4/2001, 05/2001, 20/6/2001, 19/7/2001, 7/8/2001, 10/9/2001, vóór 09/2001, 

najaar 2001, 29/10/2001, 6/11/2001, 11/2001, 15/11/2001, 19/11-12/12/2001, 6/12/2001, 12/2001. Jaar 

2002: 5/2/2002, 15/2/2001, 30/4/2002¸ 4-5/2002  ̧ 29/5/2002¸ 3/9/2002  ̧ 9/2002¸ najaar 2002. Jaar 

2003: 2/12-21/1/2003, 3/2003, begin 3003, 11/3/2003. 
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 Afgezien van de armslag bij onderhandelingen, resulteren de andere redenen voor een “rapport captif” 

volgens Saint-Gobain uit (i) de afwezigheid van autoglasleveranciers bij het vaststellen van een aantal 

economische kernparameters zoals de vernieuwing van de automodellen (bv. ontwerp, technische 

specificaties, frequentie van vernieuwing/stijlverandering van automodellen), marketingkwesties, 

volumes, prijzen (m.i.v. het besluit van autofabrikanten om een richtprijs voor een richtvolume toe te 

passen in het stadium van de verzoeken om prijsopgave); ii) de gedeeltelijke overdracht van een 

significant commercieel risico op de autoglasleveranciers; iii) een totaal eenzijdige markttransparantie 

vanuit het standpunt van de autofabrikanten (zij ontvangen alle gedetailleerde informatie van de 

autoglasleveranciers), meer bepaald wat betreft de gedetailleerde prijsopgave in de verzoeken om 

prijsopgave; iv) de autoglasleverancier had er geen belang bij aan prijscollusie te gaan doen; dit zou 

immers het gebruik van verdere capaciteit impliceren met grote investeringen, alleen om dan het 

contract aan een andere leverancier te verliezen. Ook als het resultaat wordt bereikt en het contract in de 

wacht wordt gesleept of vernieuwd, kan de autofabrikant er strategisch belang bij hebben geen verdere 

contracten met de betrokken glasleverancier af te sluiten om een zeker evenwicht tussen zijn 

glasleveranciers te bewaren; v) de speelruimte van de glasleverancier is erg beperkt aangezien de 

autofabrikant aan het model voortdurend diverse elementen kan veranderen. Zie antwoord van Saint-

Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 6-8. 
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vóór 2001, gebaseerd op drie verschillende methoden voor de berekening van de 

marktaandelen – “3) Acties – bepalen hoe de markt tot 2004 evolueert – duidelijk 

beschrijven wat de referentie is (…) welke basis m², volume, ruitenset. Het heeft 

geen zin meer (onderstreping toegevoegd) van landen te spreken (…) een regel 

vast te stellen voor een nieuw model tegen 2004 (…)” – maar vanaf 6 december 

2001 probeerden de drie concurrenten ook de aanpak te verfijnen door een speciale 

referentie overeen te komen voor het mechanisme van de gemeenschappelijke 

marktaandeelberekening (zie overweging (114)). 

(443) Andere documenten waarover de Commissie beschikt, maken duidelijk dat de 

concurrenten van plan waren hun respectieve marktaandeel te stabiliseren naar 

aanleiding van het toewijzen of opnieuw toewijzen van autoglasdelen. Zoals blijkt 

uit de punten 4.3 en 4.4 probeerden de concurrenten een zekere marktstabiliteit te 

handhaven door middel van hun respectieve hulpmiddelen voor het traceren van 

marktaandelen waarover tijdens de trilaterale vergaderingen en andere contacten 

was gesproken. 

(444) Wat de marktstabiliteit als zodanig betreft, werd de tabel in overweging (34) door 

de Commissie berekend met gebruikmaking van gegevens die ex artikel 18 waren 

verkregen en er wordt daarom verondersteld dat de tabel op correcte cijfers is 

gebaseerd. De Commissie blijft er daarom bij dat er een zekere 

marktaandeelstabiliteit was in de relevante periode (zie overweging (112)). 

(445) Wat de verschillende in punt 4.3 genoemde mechanismen betreft, is de Commissie 

in staat te bewijzen dat deze maatregelen tot doel hebben de toewijzing of 

vernieuwde toewijzing van autoglasdelen tussen de concurrenten te 

vergemakkelijken en tegelijkertijd de marktaandelen stabiel te houden. Gebrek aan 

capaciteit in verband met de inkoop bij twee of meer leveranciers werd door de 

concurrenten aangevoerd om verandering van leveranciers bij de autofabrikanten 

het hoofd te bieden. Wat bestaande modellen betreft, om ervoor te zorgen dat een 

autofabrikant bij de twee desbetreffende concurrenten zou blijven afnemen, 

kwamen de concurrenten overeen de autofabrikant ervan in kennis te stellen dat 

geen van beide voldoende capaciteit had om de bestelling volledig uit te voeren. 

Op deze wijze bleef de marktpositie van elke concurrent stabiel (zie overweging 

(102)). Wat nieuwe modellen betreft, werd door de betrokken autoglasleverancier 

gebrek aan capaciteit aangevoerd om de weigering om een offerte in te dienen in 

verband met een verzoek om prijsopgave te staven. Wat bestaande modellen 

betreft, werd gebrek aan capaciteit aangevoerd om de status quo te handhaven (bv. 

de huidige splitsing in de levering tussen twee om meer leveranciers), zie de 

overwegingen (188), (189), (244) en (378) en voetnoot 241 van overweging (102). 

Bovendien werd de door de autofabrikanten gevraagde gedetailleerde prijsopgave 

besproken en werd er een oplossing overeengekomen die moest voorkomen dat de 

autofabrikanten inzicht kregen in de cijfers van de leveranciers. Deze coördinatie 

stelde de concurrenten in staat de glasdelen onder elkaar toe te wijzen. Het concept 

integrale levering heeft betrekking op het beginsel van de integrale levering dat 

door de autofabrikanten is ingevoerd en dat door de concurrenten werd besproken 

ten einde hun activiteiten beter te coördineren
674

. [...], betekent deze integrale 
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 Zie overweging (60). Het verzoek om prijsopgave omvat dikwijls een tabel waarin om een 

gedetailleerde specificatie van de prijs wordt gevraagd ("décomposition de prix") voor elk van de 

glasonderdelen van de aanbesteding, met inbegrip van de ontwikkelings- en gereedschapskosten 

alsmede een gedetailleerde specificatie van de productiviteitsverbeteringen. 
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levering dat de autofabrikanten de leverancier verzoeken niet alleen een 

prijsopgave te doen per stuk maar ook voor andere punten zoals ontwikkeling en 

prototypering, en dat de leveranciers dit wensen te vermijden aangezien deze 

praktijk ontstond om de prijzen van de leveranciers gedetailleerder te kennen om 

zodoende druk te kunnen uitoefenen om de prijzen te verlagen
675

. Ten slotte, wat 

de coördinatie en dekking betreft, heeft de Commissie bewezen dat de 

concurrenten elkaar dekten voor diverse contracten/prijzen, zie bijvoorbeeld de 

overwegingen (132), (139), (171), (183), (190), (194), (285), (223), (226), (247), 

(203), (219), (227), (231), (303), (333), (346) en (408). 

(446) Wat het toezicht op de marktaandelen voor autofabrikanten betreft, is de 

Commissie het eens met Saint-Gobain dat de deelnemers aan het kartel eigen 

ramingen en langetermijnoverzichten verstrekten via hun respectieve 

marketingafdelingen, hetgeen legitiem is als het individueel gebeurt, zie de 

overwegingen (76) tot (85). Gegevens van verschillende bronnen, meer bepaald de 

[...], werden door de concurrenten gebruikt op hun vergaderingen om de 

autoglasdelen toe te wijzen of opnieuw toe te wijzen. 

(447) Wat ten slotte de corrigerende maatregelen of compensatie betreft, heeft de 

Commissie in de punten 4.3 en 4.4 aangetoond hoe de concurrenten elkaar 

compenseerden of trachtten te compenseren indien de toewijzing of vernieuwde 

toewijzing in de praktijk niet had gewerkt. Een van de redenen waarom de 

compensatie in de praktijk niet altijd werkte waren bijvoorbeeld wijzigingen door 

de autofabrikanten bv. in de productiecyclus of het model van een voertuig
676

. Bij 

de vergaderingen en/of contacten als beschreven in punt 4.4 maakten de 

concurrenten gebruik van referenties die gebaseerd waren op zowel volume per 

ruitenset/autoglasdelen of vierkante meter als de uit deze diverse bronnen te 

winnen waarde om andere concurrenten te overtuigen welk contract zij zouden 

moeten krijgen. De concurrenten hielden bij de bespreking steeds rekening met 

hun respectieve rentabiliteitsberekeningen aangezien zij verlieslatende onderdelen 

wensten af te stoten (zie de overwegingen (112) en (458)). 

Pilkington 

(448) De Commissie merkt om te beginnen op dat Pilkington erkent dat haar 

werknemers tussen 1998 en 2002 besprekingen hebben gevoerd met concurrenten 

en dat Pilkington erkent dat deze gesprekken “een aantal vragen hebben doen 

rijzen vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht” en “betreurt dat deze hebben 

plaatsgevonden”
677

. De Commissie merkt voorts op dat met betrekking tot het 

gedrag van de concurrenten als beschreven in deze beschikking, Pilkington in haar 

antwoord op de mededeling van punten van bezwaar erkent dat zij: tijdens een 

bilaterale vergadering van 10 maart 1998 definitieve prijzen heeft uitgewisseld (zie 

overweging (125)); met haar voornaamste concurrenten op een trilaterale 

vergadering op 20 september 1999 prijzen heeft uitgewisseld (zie overweging 

(173) en volgende); de bedoeling had tijdens een andere trilaterale vergadering van 

5 juli 2000 prijzen uit te wisselen (zie overwegingen (230)-(231)); hoewel er geen 

“uniforme cohesiestrategie” was, pogingen ondernam tot compensatie, in haar 

eigen woorden “om vastgestelde onrechtvaardigheden te corrigeren”; de 
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 Zie [...]. 
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 Voor concrete voorbeelden van pogingen tot compensatie door de concurrenten zie punt 4.4. 
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 Zie het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 4. 
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bedoeling had tijdens een andere trilaterale vergadering van 28 juli 2000 prijzen te 

handhaven (zie de overwegingen (238)-(239)); tijdens een trilaterale vergadering 

van 20 juni 2001 gevoelige prijsinformatie heeft uitgewisseld (zie de 

overwegingen (321)-(323)); en ten slotte tijdens een vergadering in het voorjaar 

van 1998 trachtte de levering voor een specifiek automodel toe te wijzen (zie 

overweging (132)), in Pilkingtons eigen woorden “het was de bedoeling de 

mogelijkheid te onderzoeken van een akkoord om de levering voor de nieuwe Opel 

Vectra toe te wijzen (…)”
678

. 

(449) Pilkington houdt echter staande dat de Commissie niet heeft bewezen dat de 

communautaire mededingingsregels werden overtreden, aangezien het bewijs 

waarop zij steunt te zwak is, doordat [...] en bijgevolg rechtens niet genoegzaam 

bewijzen dat hier sprake is van een inbreuk in een kartelgeval; de uitwisselingen 

tussen de concurrenten hebben niet geleid tot enige feitelijke overeenkomst of 

afspraken in de praktijk, en als dit al zo was, werden deze feitelijke 

overeenkomsten of afspraken niet uitgevoerd of mislukte de uitvoering in de 

praktijk; de Commissie heeft geen rekening gehouden met bepaalde 

hoofdkenmerken van de markt voor autoglas, verder onderverdeeld als kenmerken 

i.v.m. het aanbod, kenmerken i.v.m. de vraag en praktische problemen bij de 

toewijzing van contracten; er zijn een aantal feitelijke fouten gemaakt in punt 4.4 

van de mededeling van punten van bezwaar en, tot slot, de Commissie heeft niet 

bewezen dat de concurrenten toezicht hielden op de marktaandelen om deze stabiel 

te houden
679

. Samengevat betoogt Pilkington dat de Commissie er niet in geslaagd 

is één enkele voortgezette inbreuk vast te stellen in de zin van artikel 81, lid 1, van 

het Verdrag en dat er geen gemeenschappelijk plan was om de algemene 

marktposities te stabiliseren
680

. 

(450) Pilkington houdt staande dat de bewijsvoering van de Commissie niet 

geloofwaardig is, aangezien zij gemeten aan de bewijsstandaard niet genoegzaam 

aantoont dat er een inbreuk heeft plaatsgehad. Volgens Pilkington zat er geen 

coherente gemeenschappelijke systematiek achter de kennelijke bereidheid van de 

concurrenten gesprekken met elkaar aan te gaan. De documenten die de 

Commissie tot haar beschikking heeft, tonen volgens Pilkington dat de 

concurrenten elkaar bewust hebben misleid en een agressief prijsopgavebeleid 

hebben gevoerd om contracten in de wacht te slepen die volgens de Commissie 

waren “toegewezen” aan iemand anders. Pilkington voert in het bijzonder aan dat 

[...] kunstmatig zijn samengesteld en bijgevolg niet geloofwaardig zijn
681

. 

(451) Pilkington houdt bovendien staande dat de uitwisselingen tussen de concurrenten 

niet resulteerden in enig concreet akkoord of enige afspraak in de praktijk. 

Pilkington meent dat om een inbreuk te bewijzen de Commissie een gedetailleerde 

analyse moet uitvoeren van elk van de gestelde akkoorden of afspraken. De 

Commissie heeft dit verzuimd terwijl Pilkington zelf dit wel heeft gedaan. 
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 Zie blz. 174 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
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 Zie het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, (i) steunen op een te 

zwakke bewijsvoering, blz. 14-21; (ii) de uitwisselingen tussen de concurrenten leidden niet tot een 

feitelijke overeenkomst (wettelijk aspect), blz. 82-186; (iii) geen rekening gehouden met een aantal 

sleutelelementen van de markt voor autoglas, blz. 22-26; (iv) fouten in punt 4.4 van de mededeling van 

punten van bezwaar (feitelijk aspect), blz. 82-186; en (v) geen toezicht op de marktaandelen, blz. 26. 
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 Voor (i) zie het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 7. 
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 Zie het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 18 en blz. 66-81. 
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Pilkington concludeert dat de conclusies van haar analyse inzake de feitelijke en 

wettelijke karakterisering van de besprekingen haar standpunt bevestigen dat er 

geen inbreuk heeft plaatsgehad
682

. 

(452) Wat de bewering van Pilkington betreft dat de Commissie niet correct rekening 

heeft gehouden met de hoofdkenmerken van de sector, voert Pilkington meer in 

het bijzonder aan dat de Commissie verzuimd heeft rekening te houden met de 

volgende aspecten. In de eerste plaats zijn er een aantal punten aan de aanbodzijde 

die aantonen waarom besprekingen tussen concurrenten geen zin hebben: de 

productie van ruw vlakglas en de verwerking ervan voor autoglas worden 

gekenmerkt door hoge vaste kosten voor de productie en de autoglasleveranciers 

streven daarom naar het hoogst mogelijke verbruik van de bestaande faciliteiten 

voor autoglasproductie. De autoglasleveranciers worden bijgevolg sterk 

gestimuleerd om de prijs te verlagen zodat het glas wordt verkocht. Daarmee 

verbonden het feit dat indien een autoglasleverancier een contract met een 

autofabrikant verliest (en daardoor het volledig gebruik van zijn installaties niet 

kan handhaven), hij nog agressiever de concurrentie zal aangaan om een ander 

contract in de wacht te slepen zodat voor zijn productie de volledige vraag wordt 

hersteld. Indien bovendien de autoglasleverancier verkiest te investeren in een 

grotere capaciteit (zelfs 2-3% is in deze sector als significant te beschouwen), moet 

de leverancier ook agressief de concurrentie aangaan om veilig te stellen dat zijn 

capaciteit ten volle wordt gebruikt en aldus de prijs- en doeltreffendheidscriteria te 

halen die door de autofabrikanten worden vooropgesteld. Pilkington voert aan dat 

in de context van deze industrie de conclusie van de Commissie dat de 

marktaandelen “opmerkelijk” stabiel zijn gebleven misplaatst is, aangezien de 

marktaandeelstabiliteit geen bewijs is voor een systematische collusie tussen de 

autoglasleverancier in deze specifieke sector. In dit verband stelt Pilkington dat 

indien elke leverancier over het algemeen zijn hoge capaciteitsgebruik op deze 

manier handhaaft, de marktaandelen nooit op een significante manier moeten gaan 

schommelen, tenzij om veranderingen in de relatieve capaciteit van elk van de 

leveranciers te weerspiegelen. 

(453) Ten tweede stelt Pilkington inzake de hoofdkenmerken van de industrie dat een 

aantal factoren die de autofabrikanten een aanzienlijke koopkracht bezorgen 

relevant zijn voor de beoordeling van de Commissie die erop wijst dat er een 

concentratie van de vraag van de kant van de autofabrikanten is geweest in een 

reeds geconcentreerde industrie (zie overweging (29)). De autofabrikanten 

beschikken over verschillende manieren om hun armslag bij onderhandelingen te 

maximaliseren, die volgens Pilkington collusie onmogelijk maakt
683

. 
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 Zie het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 80 en blz. 82-190. 
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 De autofabrikanten stellen bijvoorbeeld richtprijzen vast en verlangen van de leveranciers daaraan 

tegemoet te komen waarbij de aanbesteding blijft lopen tot er geen verdere prijsofferten meer worden 
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van de contracten tijdens hun looptijd voor een autofabrikant variëren, zodat die over de prijs opnieuw 

kan onderhandelen of andere leveranciers selecteren. Het gebruik van strategieën voor inkoop bij twee 

of meer leveranciers vergemakkelijken dit en stellen de autofabrikanten in staat hun bestellingen in de 
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Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 21-26. 
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(454) Ten derde, wat de hoofdkenmerken van de industrie betreft, heeft de Commissie 

verzuimd rekening te houden met de praktische moeilijkheden die het 

overeenkomen en toepassen van afspraken tussen de concurrenten met zich mee 

brengen
684

. Pilkington wijst er bijgevolg op dat voor elke toewijzing van 

contracten een nauwe samenwerking noodzakelijk zou zijn met betrekkiing tot al 

die hoofdkenmerken van de industrie en benadrukt dat toewijzing onder 

concurrenten zou betekenen dat de voor de aanbesteding ingezonden stukken en de 

details van nadien bij de autofabrikanten ingediende documenten zouden moeten 

worden gedeeld. De Commissie heeft niet voldoende bewijs aangebracht om de 

collusie te staven. 

(455) Wat het toezicht op de marktaandelen betreft, beweert Pilkington dat de 

Commissie niet heeft begrepen dat de analyse van marktaandelen een gewoon en 

volkomen legitiem middel is om elke leverancier in staat te stellen zijn relatieve 

commerciële en concurrentiële prestaties na te trekken. Dit is bijzonder 

gemakkelijk in de autoglasindustrie waar diverse gegevensbronnen van derden 

worden gebruikt om met een vrij grote precisie marktaandelen te berekenen. 

Pilkington stelt dat het feit dat de leveranciers van deze bronnen gebruik maken 

helemaal niet betekent dat het gaat om toezicht op een concurrentievervalsende 

overeenkomst, hetgeen de Commissie kennelijk impliceert. Pilkington beweert in 

verband met de marktaandelen dat de Commissie zich voor haar beweringen ten 

onrechte heeft gebaseerd op drie bronnen van bewijsmateriaal inzake het doel van 

de zogenaamde “club”-besprekingen. Meer bepaald is Pilkington van oordeel dat 

het beperkte aantal referenties van documenten in het dossier, [...], alsook de 

ondersteunende documenten [...], de Commissie niet in staat stellen het bestaan 

van een overkoepelende overeenkomst en een algemeen doel van de besprekingen 

te bewijzen. Volgens Pilkington was er geen overkoepelend doel tot 

marktstabilisatie dat aan de basis zou liggen van de zogenaamde “club”-

besprekingen
685

. Pilkington geeft toe dat elk vermeend plan voor marktstabilisatie 

vanzelfsprekend ook toezicht en een of andere vorm van correctiemechanisme zou 

omvatten, maar beweert dat dit hier niet het geval was. Volgens Pilkington is de 

Commissie niet in staat gebleken te bewijzen dat er tussen de concurrenten een 

overeengekomen en concreet vastgestelde methode was voor het traceren en 

overeenkomen van marktaandelen. De Commissie heeft de documenten tot haar 

beschikking verkeerd geanalyseerd aangezien een dergelijk plan volgens 

Pilkington een onderling overeengekomen en ingewikkelde procedure van toezicht 

op de contracten zou vereisen om de gestelde gewenste algemene stabiliteit van 

marktaandelen op langere termijn te verzekeren. Hiervoor is vereist dat elk 

individueel contract een significant onderdeel van de totale markt 

vertegenwoordigt; en waarbij het marktaandeel zou moeten afhangen van twee 
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 Pilkington verwijst naar het volgende in haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar: a) 
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evaluatie van elk punt in de mededeling van punten van bezwaar dat betrekking heeft op 

marktaandeelstabiliteit. 
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sleutelvariabelen die op deze contracten worden toegepast: de eerste 

contractresultaten en daarop volgende aanpassingen van toewijzingen van 

leveringen tijdens de productieperiode van een voertuig
686

. Wat de vergadering van 

6 december 2001 betreft, beweert Pilkington voorts dat de uitwisselingen op deze 

trilaterale vergadering niets anders waren dan onderhandelingen, dat er weliswaar 

is gesproken over marktaandeelgegevens, maar uitsluitend als een middel voor de 

onderhandelingen, en ten slotte dat de partijen volgens Pilkington het nog steeds 

niet eens konden worden over een gemeenschappelijke methode voor de 

berekening van de marktaandelen
687

. 

(456) De Commissie acht de argumenten van Pilkington niet gefundeerd. Wat het eerste 

punt betreft, namelijk dat het bewijsmateriaal van de Commissie niet de door het 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vereiste bewijsstandaard haalt, 

deelt de Commissie dat standpunt niet om de volgende redenen. [...] werden 

bevestigd door uit de periode van de feiten daterende documenten, meestal 

handgeschreven notities van de werknemers die deelnamen aan de in deze 

beschikking uiteengezette kartelvergaderingen en contacten. [...] hebben 

gedetailleerde informatie verstrekt over de verschillende aspecten van het kartel, 

met inbegrip van de manier waarop het was georganiseerd, de methoden die de 

leden van het kartel gebruikten om contracten toe te wijzen, alsook de algemene 

werking van het kartel. De Commissie merkt in dit verband op dat Saint-Gobain 

deze vergaderingen en contacten niet heeft betwist en dat dit feit de bevindingen 

van de Commissie nog bevestigt. 

(457) Ten tweede bewijst de documentatie die in het bezit is van de Commissie dat het 

gedrag van de adressaten van deze beschikking neerkomt op een overeenkomst in 

strijd met artikel 81 van het Verdrag, zoals verder zal worden beoordeeld in punt 5 

van deze beschikking. 

(458) Ten derde werden de hoofdkenmerken van de autoglasindustrie reeds beschreven 

in de mededeling van punten van bezwaar en worden zij nog uitvoeriger 

beschreven in punt 4.1 van deze beschikking. Pilkington wijst er terecht op dat de 

besprekingen geleken op commerciële onderhandelingen waarbij elke concurrent 

tracht de andere te overtuigen van wat hij wil toegewezen krijgen op basis van het 

productievolume volgens de verzoeken om prijsopgave en dat deze 

onderhandelingen moeten worden gezien in het licht van de respectieve 

rentabiliteitsberekeningen van de drie concurrenten. Het feit dat de kartelleden met 

elkaar moeten onderhandelen om tot een akkoord te komen over de toewijzing van 

de contracten is weliswaar niet verwonderlijk, maar in een mededingingscontext 

vinden alle commerciële onderhandelingen normaal gesproken plaats tussen de 

afnemer en de leverancier, en niet tussen leveranciers. Een belangrijk aspect van 

deze analysen waren de verlieslatende onderdelen waarvan de drie concurrenten de 

productie wilden afstoten om op meer winstgevende activiteiten over te schakelen, 

of, als alternatieve oplossing, waarvan zij de prijs wilden verhogen (zie 

overweging (112)). Het is juist dat in een volledig concurrentiële industrie de 

concurrenten op een nog agressievere manier zouden concurreren, maar door de 

bestaande overeenkomsten tussen de autoglasleveranciers, was dit voor de 

betrokken periode niet het geval. Dergelijke commerciële onderhandelingen tussen 
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 Zie het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 76. 
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concurrerende leveranciers kunnen in de ogen van de Commissie niet legitiem zijn 

aangezien zij uit de aard der zaak concurrentievervalsend zijn, ook al beweert 

Pilkington het tegenovergestelde. Wat de vraagzijde-aspecten en andere praktische 

problemen betreft, die volgens Pilkington elke vorm van overeenkomst onmogelijk 

maken, heeft de Commissie in punten 4.2., 4.3. en 4.4. in detail verklaard hoe deze 

drie concurrenten tot overeenkomsten kwamen ondanks de armslag van de 

autofabrikanten bij onderhandelingen en hun respectieve strategieën voor 

verzoeken om prijsopgave. De Commissie wijst erop dat de concurrenten intensief 

gegevens uitwisselden afkomstig uit de verzoeken om prijsopgave, alsook van de 

autofabrikanten gedurende diverse fasen van de aanbestedingsprocedures voor de 

voertuigen. De Commissie heeft niet de formulieren van de verzoeken om 

prijsopgaven zelf nodig om te bewijzen dat er kartelovereenkomsten waren, 

aangezien zij van oordeel is dat het haar ter beschikking staande bewijsmateriaal 

volstaat om de inbreuk te bewijzen. 

(459) Ten vierde is het argument van Pilkington inzake fouten in de evaluatie, 

weergegeven in overweging (452), reeds behandeld in de context van elke 

vergadering of elk contact in punt 4.4 (zie ook punt 5.6). 

(460) Wat ten slotte het toezicht op de marktaandelen betreft, merkt de de Commissie op 

dat Pilkington punt 4.2.3. van de mededeling van punten van bezwaar (punt 4.1.3. 

van deze beschikking) verkeerd schijnt te hebben geïnterpreteerd. De Commissie 

heeft verwezen naar diverse categorieën gegevens om de marktaandelen te 

berekenen, zoals gegevens die zijn verzameld door de marketingafdeling van elke 

onderneming, met inbegrip van gegevens die door de [...] werden verzameld. De 

eerste categorie gegevens afkomstig van de marketingafdeling heeft betrekking op 

de geraamde marktaandelen die, zoals Pilkington in haar antwoord correct uitlegt, 

individueel worden berekend en gebaseerd zijn op diverse gegevensbronnen van 

derden (zie de overwegingen (74) tot (75) in punt 4.1.3.1 en de overwegingen (76) 

tot (85) in punt 4.1.3.2) die worden gebruikt voor de vooruitzichten op de 

middellange tot lange termijn. De tweede categorie heeft betrekking op gegevens 

die op kortere termijn in principe individueel werden verzameld door de 

respectieve [...] en die later werden gebruikt om contracten tussen de concurrenten 

toe te wijzen. De Commissie is wel degelijk in staat te bewijzen dat beide typen 

gegevens door de karteldeelnemers werden gebruikt tijdens vergaderingen en 

andere contacten met het oog op de toewijzing of vernieuwde toewijzing van 

autoglasdelen. 

(461) Wat betreft de bewering van Pilkington in verband met de marktaandeelstabiliteit 

houdt de Commissie staande dat de kartelovereenkomsten tot doel hadden de 

levering van autoglasdelen aan de autofabrikanten onder de concurrenten te 

verdelen via prijscoördinatie en de uitwisseling van commercieel gevoelige 

informatie. Tot dit doel hielden de concurrenten toezicht op hun marktposities om 

hun marktaandelen stabiel te houden en pasten zij corrigerende maatregelen toe 

indien de toewijzing niet zoals afgesproken plaatsvond. De marktaandelen werden 

gebruikt om een zeker evenwicht te houden tussen de concurrenten in verband met 

de toewijzing. Het evenwicht dat door de concurrenten werd nagestreefd kan 

bijvoorbeeld worden geïllustreerd door de volgende handgeschreven notities die in 

detail werden behandeld in punt 4.4: “we doen alsof we volzet zijn om ons 

marktaandeel te behouden” (zie overweging (189)), “38%/38%/24% opsplitsing 

tegen 2001/2002” (zie overweging (177)), “SPX zal vragen volumes te 

recupereren = ongev. 60%”, “Absoluut geen vermindering marktaandeel” (zie 
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overweging (323)), “Pilkington zal prijsstijging vragen om te vermijden dat 

marktaandeel overgaat van X→Y→Z” (zie overwegingen (348) en (522)); 

“Marktaandeelevolutie – volgende keer” (zie overweging (408)). Op de 

vergadering van 6 december 2001 bespraken de concurrenten wat tot dan toe aan 

de basis had gelegen van de berekeningen van de marktaandelen en de manieren 

om de methode te verfijnen (zie punt 4.3.2., meer bepaald overweging (113)). 

Pilkington interpreteert deze zin uit de handgeschreven notities van deze 

vergadering: “een akkoord bereiken over (…) een regel voor een nieuw model 

tegen 2004” (nadruk toegevoegd) als niets meer dan legitieme onderhandelingen 

tussen leveranciers. Volgens Pilkington bewijst deze zin ook dat de concurrenten 

het nog steeds niet eens waren over een gemeenschappelijke methode voor de 

berekening van de marktaandelen (zie overweging (374)). In het licht van het 

totale bewijsmateriaal dat in deze beschikking is beschreven, is de Commissie 

echter van mening dat de handgeschreven notities van deze vergadering voldoende 

bewijskracht hebben om te staven dat er al voor die vergadering een methode van 

kracht was tussen de concurrenten, zoals beschreven in punt 4.1.3.2. (methode 

gebruikt voor het traceren van marktaandelen), de punten 4.3 (en 4.3.2. in het 

bijzonder), alsook in punt 4.4 (zie de overwegingen (113) tot (115)). De drie 

concurrenten bespraken in feite een meer verfijnde methode dan de vorige, 

gebaseerd op drie referentiemethoden: (“3) Acties – bepalen hoe de markt tot 2004 

evolueert – duidelijk beschrijven wat de referentie is (…)” (nadruk toegevoegd). 

De tot dan toe gebruikte methode voor de berekening van marktaandelen verwees 

naar de volgende basispunten: vierkante meter, volume en ruitenset. De verfijnde 

methode die op deze vergadering werd besproken had de bedoeling te 

verduidelijken welke van de drie referentiemethoden gebruikt zou moeten worden 

(zie overweging (113) en de overwegingen (76) tot (86)). Een andere 

referentiemethode die door de concurrenten is gebruikt, heeft betrekking op 

waarde (zie overweging (114)). De Commissie is van oordeel dat de uitwisselingen 

niet kunnen worden beschouwd als gewone onderhandelingen, zoals door 

Pilkington wordt aangevoerd, en dat zij deel uitmaken van de inbreuk (zie 

overweging (375)). 

Soliver 

(462) Soliver erkent [...], maar houdt staande dat zij geen deel uitmaakte van een kartel 

tussen die drie voornaamste autoglasleveranciers, dat zij aan geen van de trilaterale 

vergaderingen heeft deelgenomen, en dat zij nooit een van de andere 

ondernemingen verzocht heeft haar belangen op een van deze vergaderingen waar 

te nemen. Soliver houdt staande dat de ongepaste contacten waarvan sprake geen 

deel uitmaakten van een algemeen plan of overeenkomst. Het bewijsmateriaal voor 

de periode november 2001 tot maart 2003 is voor de Commissie niet voldoende 

precies om het rechtens genoegzaam te kunnen gebruiken
688

. De verwijzingen naar 

Soliver in de handgeschreven notities van de trilaterale vergaderingen zouden 

inderdaad kunnen komen ofwel van informatie die een van de concurrenten over 

Soliver had verkregen ten gevolge van hun onderlinge contacten inzake de levering 

van vlakglas, ofwel van de autofabrikant, bv. VW of Fiat waarmee Soliver zaken 

deed. Zij zijn dus geen bewijs voor de deelname van Soliver aan het kartel. 

                                                 
688

 Zie het antwoord van Soliver op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 1-19. 
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(463) Soliver houdt ook staande dat [...]. In haar aanvullende opmerkingen van 26 

oktober 2007 gericht tot de raadadviseur-auditeur weidde Soliver hier nog over uit. 

(464) De Commissie is van mening dat zij rechtens genoegzaam heeft bewezen dat 

Soliver wel heeft deelgenomen aan de vergaderingen en/of contacten als 

uiteengezet in punt 4.4. Solivers deelname wordt ook bewezen door uit de periode 

van de feiten daterende documenten die bestaan uit handgeschreven notities door 

haar eigen werknemers en ook door werknemers van Glaverbel. De Commissie 

accepteert het argument van Soliver dat zij niet bij het kartel betrokken raakte vóór 

19 november 2001. 

(465) Wat de rol van Soliver betreft, vergeleken met die van [...], merkt de Commissie 

op dat in een brief van 26 oktober 2007 van de raadadviseur-auditeur aan Soliver 

wordt uitgelegd waarom Soliver [...]
689

. De Commissie beschikt over enige 

beoordelingsruimte om te beslissen hoe de inspecties in het kader van Verordening 

(EG) nr. 1/2003 moeten gebeuren en is van mening dat zij correct gebruik heeft 

gemaakt van haar onderzoeksbevoegdheden krachtens die verordening. 

DEEL 2: JURIDISCHE BEOORDELING 

5. TOEPASSING VAN ARTIKEL 81 VAN HET VERDRAG EN ARTIKEL 53 VAN DE EER-

OVEREENKOMST 

5.1. De verhouding tussen het EG-Verdrag en de EER-Overeenkomst 

(466) De regelingen die werden beschreven in de punten 4.3 en 4.4 hadden betrekking op 

het gehele grondgebied van de EER waarvoor een vraag naar autoglas bestond, 

met name wat de aan de autofabrikanten verkochte originele glasuitrusting voor de 

eerste assemblage van nieuwe voertuigen alsmede voor de vervanging betreft; alle 

kartelleden verkochten immers de autoglasproducten waarvan sprake in deze 

beschikking in alle lidstaten en EVA-landen die partij zijn bij de EER-

Overeenkomst. 

(467) De in punt 4 beschreven restrictieve regelingen waren derhalve van toepassing op 

alle EER-landen, d.w.z. alle lidstaten met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. 

(468) De EER-Overeenkomst, die met het EG-Verdrag analoge bepalingen betreffende 

de mededinging bevat, trad per 1 januari 1994 in werking. De inbreuk wordt 

geacht te zijn begonnen op 10 maart 1998 (zie hoodstuk 9 voor de duur van de 

inbreuk van elke onderneming). De EER-Overeenkomst (met name artikel 53) is 

van toepassing op de in deze beschikking behandelde regelingen. 

(469) Voor zover de regelingen een ongunstige invloed hadden op de mededinging op de 

gemeenschappelijke markt en de handel tussen lidstaten, is artikel 81 van het 

Verdrag van toepassing. De onderlinge regelingen die ongunstige gevolgen hadden 

voor de EVA-landen die deel uitmaken van de EER ("EVA/EER-landen") en voor 

de handel tussen lidstaten en EVA/EER-landen of tussen EVA/EER-landen, is 

artikel 53 van de EER-Overeenkomst van toepassing. 
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 Zie brief van de raadadviseur-auditeur van 26 oktober 2007, dossier 195. 
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5.2. Rechtsmacht 

(470) In de onderhavige zaak is de Commissie op grond van artikel 56 van de EER-

Overeenkomst bevoegd om zowel artikel 81 van het Verdrag als artikel 53 van de 

EER-Overeenkomst toe te passen, aangezien het kartel een merkbaar effect op de 

handel tussen lidstaten en de overeenkomstsluitende partijen van de EER-

Overeenkomst heeft gehad, als beschreven in punt 2.4 van deze beschikking. 

5.3. Artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst 

5.3.1. Artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst 

(471) Artikel 81 van het Verdrag verbiedt als onverenigbaar met de gemeenschappelijke 

markt alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van 

ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de 

handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten 

gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt 

verhinderd, beperkt of vervalst, en met name die welke bestaan in het rechtstreeks 

of zijdelings bepalen van de aan- en verkoopprijzen of van andere contractuele 

voorwaarden, het beperken of controleren van de productie en de afzet of het 

verdelen van de markten of de voorzieningsbronnen. 

(472) Artikel 53 van de EER-Overeenkomst (dat naar het voorbeeld van artikel 81 van 

het Verdrag is opgesteld) bevat een soortgelijk verbod. De verwijzing in artikel 81 

naar de handel "tussen lidstaten" is evenwel vervangen door een verwijzing naar 

de handel "tussen de overeenkomstsluitende partijen" en de verwijzing naar de 

mededinging "binnen de gemeenschappelijke markt" is vervangen door een 

verwijzing naar de mededinging "op het door deze overeenkomst bestreken 

grondgebied". 

5.3.2. Aard van de inbreuk 

5.3.2.1. Overeenkomsten en onderling afgestemde gedragingen 

Beginselen 

(473) Artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst 

verbieden overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van 

ondernemingsverenigingen en onderlinge afgestemde feitelijke gedragingen. 

(474) Van een overeenkomst kan worden geacht sprake te zijn wanneer de partijen zich 

aan een gezamenlijk plan houden dat hun individuele commerciële gedrag beperkt 

of waarschijnlijk zal beperken omdat het plan de richting van hun wederzijds 

handelen of nalaten op de markt bepaalt. Er hoeft geen schriftelijke overeenkomst 

te zijn; formaliteiten zijn niet noodzakelijk, contractuele sancties of maatregelen 

om de naleving af te dwingen evenmin. De overeenkomst kan uitdrukkelijk zijn of 

besloten liggen in het gedrag van de partijen. Voorts is het, met het oog op de 

vaststelling van een inbreuk op artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de 

EER-Overeenkomst, niet noodzakelijk dat de deelnemers van tevoren 

overeenstemming hebben bereikt over een allesomvattend gemeenschappelijk 

plan. Het begrip "overeenkomst" van artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 

53 van de EER-Overeenkomst kan van toepassing zijn op onuitgewerkte afspraken 

en gedeeltelijke en aan voorwaarden onderhevige overeenkomsten waarover nog 
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wordt onderhandeld en welke de voorbereiding vormen voor de definitieve 

overeenkomst. 

(475) In zaak PVC II
690

 heeft het Gerecht van eerste aanleg als volgt geoordeeld: 

"volgens vaste rechtspraak is er sprake van een overeenkomst in de zin van artikel 

81, lid 1, van het Verdrag wanneer de betrokken ondernemingen de 

gemeenschappelijke wil te kennen hebben gegeven zich op een bepaalde manier op 

de markt te gedragen"
691

. 

(476) Indien voorts een onderneming aanwezig is op vergaderingen waarin de partijen 

overeenkomen zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen, kan zij 

aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk zelfs indien een dergelijke 

onderneming zich op de markt niet op de overeengekomen wijze heeft gedragen. 

Het is namelijk vaste rechtspraak dat "het feit dat een onderneming zich niet houdt 

aan de resultaten van vergaderingen die een kennelijk mededingingsverstorend 

doel hebben, haar niet van de volle aansprakelijkheid voor haar deelneming aan het 

kartel [kan] ontslaan, wanneer zij zich niet publiekelijk van de inhoud van de 

vergaderingen heeft gedistantieerd."
692

 De onderneming dient dan te verklaren dat 

zij zich distantieert van de doelstellingen van het kartel en de methodes die 

gebruikt worden om die doelstellingen te realiseren. 

(477) Hoewel artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst 

een verschil maken tussen het begrip "onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen" en "overeenkomsten tussen ondernemingen" is het de bedoeling om 

eveneens onder de verbodsbepaling van dat artikel te laten vallen, een vorm van 

coördinatie tussen ondernemingen die, zonder dat het tot een eigenlijke 

overeenkomst komt, de risico's van de onderlinge concurrentie in de praktijk 

welbewust vervangt door een feitelijke samenwerking
693

. 

(478) De in de rechtspraak van het Hof vastgestelde criteria van coördinatie en 

samenwerking houden allerminst in dat er een werkelijk "plan" zou moeten zijn 

opgesteld en dienen te worden verstaan in het licht van de in de 

verdragsvoorschriften inzake de mededinging besloten voorstelling, dat iedere 

ondernemer zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de gemeenschappelijke 

markt zal voeren. Deze eis van zelfstandigheid sluit weliswaar niet uit dat de 

ondernemer gerechtigd is zijn beleid intelligent aan het vastgestelde of te 

verwachten marktgedrag der concurrenten aan te passen, doch staat onverbiddelijk 

in de weg aan enigerlei tussen zulke ondernemers al dan niet rechtstreeks 
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 Zie arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 april 1999 in gevoegde zaken T-305/94 t.e.m. T-

307/94, T-313/94 t.e.m. T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 en T-335/94, Limburgse 

Vinyl Maatschappij NV e.a./Commissie (PVC II), Jurispr. 1999, blz. II-931, punt 715. 
691

 De rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg met betrekking tot de 

uitlegging van artikel 81 van het Verdrag geldt eveneens voor artikel 53 van de EER-Overeenkomst. 

Zie overwegingen 4 en 15 en artikel 6 van de EER-Overeenkomst; artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst 

tussen de EVA-landen betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van 

Justitie, alsmede zaak E-1/94 van 16 december 1994, punten 32-35. Wanneer in deze tekst naar artikel 

81 wordt verwezen, geldt dit ook als verwijzing naar artikel 53. 
692

 Zie arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-334/94 Sarrió/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-

01439, punt 188. Zie ook zaak T-141/89 Tréfileurope Sales/Commissie, Jurispr. 1995, blz. II-791, punt 

85, zaak T-7/89 Hercules Chemicals/Commissie, Jurispr. 1991, blz. II-1711, punt 232; en arrest van 15 

maart 2000 in gevoegde zaken T-25/95 e.a. Cimenteries CBR en anderen/Commissie, Jurispr. 2000, blz. 

II-491, punt 1389. 
693

 Zie zaak 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissie, Jurispr. 1972, blz. 619, punt 64. 
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opgenomen contact strekkend hetzij tot beïnvloeding van het marktgedrag van een 

bestaande of mogelijke concurrent, hetzij tot beduiding aan zulk een concurrent 

van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag
694

.  

(479) Een gedraging kan derhalve als "onderling afstemde feitelijke gedraging" onder 

artikel 81, lid 1, van het Verdrag vallen, zelfs wanneer partijen zich niet expliciet 

hebben verbonden tot een gemeenschappelijk plan waarin hun gedragingen op de 

markt zijn vastgelegd, maar wel gebruik maken van of deelnemen aan op 

verstandhouding berustende systemen die de coördinatie van hun commerciële 

gedragingen vergemakkelijken
695

. Voorts kan het proces van onderhandeling en 

voorbereiding met het oog op de daadwerkelijke goedkeuring van een algemeen 

plan om de markt te reguleren (afhankelijk van de omstandigheden) ook op 

zichzelf reeds worden aangemerkt als een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging. 

(480) Ofschoon volgens artikel 81, lid 1, van het Verdrag het begrip onderling 

afgestemde feitelijke gedraging niet alleen onderlinge afstemming vereist, maar 

ook feitelijke gedragingen op de markt welke het resultaat zijn van de onderlinge 

afstemming en welke daarmee een oorzakelijk verband hebben, mag, tot het 

tegendeel is bewezen, worden aangenomen dat ondernemingen die deelnemen aan 

een dergelijke afstemming van gedragingen en die actief blijven op de markt, 

rekening zullen houden met de aldus van concurrenten verkregen informatie bij het 

bepalen van hun eigen gedrag, zeker wanneer de onderlinge afstemming op 

regelmatige basis en over een langere periode plaats heeft. Een dergelijke 

onderling afgestemde feitelijke gedraging valt onder artikel 81, lid 1, van het 

Verdrag, zelfs wanneer mededingingsbeperkende gevolgen op de markt 

ontbreken
696

. 

(481) Bovendien is het vaste rechtspraak dat de uitwisseling tussen ondernemingen, in 

het kader van een kartelovereenkomst die onder artikel 81, lid 1, van het Verdrag 

valt, van informatie over hun respectievelijke leveranties, die niet enkel betrekking 

heeft op reeds verrichte leveranties, maar tot doel heeft een voortdurende controle 

op de lopende leveranties mogelijk te maken teneinde een doelmatige werking van 

de overeenkomst te garanderen, wordt aangemerkt als een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging in de zin van dat artikel
697

. 

(482) De Commissie is met name in het geval van een complexe en langdurige inbreuk 

niet gehouden de inbreuk te kwalificeren als uitsluitend een van deze beide vormen 

van verboden gedragingen. De begrippen "overeenkomst" en "onderling 

afgestemde feitelijke gedraging" zijn soepel en kunnen elkaar overlappen. Het 

mededingingsbeperkende gedrag kan van tijd tot tijd variëren, of de mechanismen 

ervan kunnen worden aangepast of versterkt om rekening te houden met nieuwe 

ontwikkelingen. Het kan zelfs voorkomen dat het onmogelijk is om een dergelijk 

onderscheid te maken, aangezien een inbreuk tegelijkertijd de kenmerken van 
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 Zie arrest van het Hof in gevoegde zaken 40-48/73 e.a., Suiker Unie e.a./Commissie, Jurispr. 1975, blz. 

1663. 
695

 Zie ook zaak T-7/89 Hercules/Commissie, reeds aangehaald, punt 256. 
696

 Zie ook zaak C-199/92 P Hüls/Commissie, Jurispr. 1999, blz. I-4287, punten 158-166. 
697

 Zie in deze zin zaak T-147/89, zaak T-148/89 en zaak T-151/89, resp. Société Métallurgique de 

Normandie / Commissie, Trefilunion / Commissie en Société des treillis et panneaux soudés / 

Commissie, punt 72. 
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beide verboden gedragingen kan hebben, terwijl elementen ervan bij afzonderlijke 

beschouwing wellicht veeleer kunnen worden beschreven als de een in plaats van 

de ander. Het zou echter vanuit analytisch oogpunt kunstmatig zijn om een 

onderverdeling te maken naar verschillende onderscheiden inbreukvormen in wat 

overduidelijk een duurzame gemeenschappelijke actie is met één en dezelfde 

algemene doelstelling. Een kartel kan derhalve tegelijkertijd zowel een 

overeenkomst als een onderling afgestemde feitelijke gedraging zijn. Artikel 81 

van het Verdrag voorziet voor dit soort complexe inbreuken die verschillende 

vormen van concurrentiebeperkende gedragingen behelzen, niet in een specifieke 

kwalificatie
698

. 

(483) In het geval dat er verschillende kartelleden zijn en dat hun concurrentiebeperkend 

gedrag gedurende een periode hetzij als overeenkomst hetzij als onderling 

afgestemde feitelijke gedraging (complexe inbreuk) kan worden gekenmerkt, moet 

de Commissie niet precies voor elk tijdstip vaststellen in welke groep het gedrag 

valt
699

. 

(484) Een "overeenkomst" in de zin van artikel 81, van het Verdrag behoeft niet dezelfde 

zekerheid te bieden als noodzakelijk zou zijn om een commercieel contract 

civielrechtelijk afdwingbaar te maken. Voorts kan de term "overeenkomst" in het 

geval van een complex kartel van lange duur niet alleen correct worden toegepast 

op een algemeen plan of op uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarden, maar ook 

op de tenuitvoerlegging van hetgeen op basis van dezelfde mechanismen en met 

het oog op hetzelfde gemeenschappelijke doel is overeengekomen. Zoals het Hof 

van Justitie heeft opgemerkt in Commissie/Anic Partecipazioni SpA
700

, volgt uit de 

uitdrukkelijke bewoordingen van artikel 81, lid 1, van het Verdrag dat die 

overeenkomst niet alleen in een geïsoleerde handeling, maar ook in een reeks 

handelingen of een gedragslijn kan bestaan. 

(485) Overeenkomstig de rechtspraak moet de Commissie zich baseren op nauwkeurige 

en onderling overeenstemmende aanwijzingen om het bestaan van een inbreuk op 

artikel 81 van het Verdrag vast te stellen. Niet elk van de door de Commissie 

aangevoerde bewijzen dient evenwel noodzakelijkerwijs voor elk onderdeel van de 

inbreuk aan deze criteria te voldoen. Het is voldoende dat de door deze instelling 

aangevoerde verzameling aanwijzingen, in haar geheel beschouwd, aan dit vereiste 

voldoet
701

. Het is immers normaal dat door artikel 81 van het Verdrag verboden 

overeenkomsten en praktijken een clandestien karakter hebben en dat de daarmee 

verband houdende documentatie fragmentarisch en schaars is. Derhalve moet in de 
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 Zie zaak T-7/89, Hercules/Commissie, reeds aangehaald, punt 264. 
699

  Zie punt 696 van het reeds aangehaalde PVC II-arrest: "in het kader van een complexe inbreuk waarbij 

verschillende producenten gedurende een aantal jaren samen de markt probeerden te reguleren, kan 

van de Commissie niet worden geëist, dat zij de inbreuk voor elke onderneming op elk tijdstip precies 

als overeenkomst of als onderling afgestemde feitelijke gedraging kwalificeert, daar artikel 81 van het 

Verdrag in elk geval op beide vormen van inbreuk ziet". 
700

  Zie arrest van Hof van Justitie in zaak C-49/92 P, Commissie/Anic Partecipazioni SpA, jurispr. 1999, 

blz. I-4125, punt 81. 
701

  Zie in dat verband, gevoegde zaken T-305/94 e.a. Limburgse Vinyl Maatschappij en 

anderen/Commissie (PVC II), reeds aangehaald, punten 768 tot 778, en in het bijzonder punt 777, 

bevestigd ten aanzien van het relevante punt door het Hof van Justitie bij arrest van 15 oktober 2002 in 

gevoegde zaken C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P tot C-252/99 P en C-

254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij en anderen/Commissie, Jurispr. 2002, blz. I-8375, punten 513 

t.e.m. 523. Zie ook het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2004 in zaak T-67/00 JFE 

Engineering/Commissie, Jurispr. 2004, blz. II-2501, punten 179 en 180. 
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meeste gevallen het bestaan van een mededingingsverstorende gedraging of 

overeenkomst worden afgeleid uit een samenloop van omstandigheden en 

aanwijzingen die in hun totaliteit beschouwd, bij gebreke van een andere coherente 

verklaring het bewijs kunnen leveren dat de communautaire mededingingsregels 

zijn geschonden
702

. 

5.3.3. Toepassing op deze zaak 

(486) De feiten zoals ze in de punten 4.3 en 4.4 van deze beschikking zijn uiteengezet, 

tonen aan dat de regelingen van de ondernemingen Saint-Gobain, Pilkington, AGC 

en Soliver overeenkomsten en/of onderling afgestemde gedragingen vormen in de 

zin van artikel 81 van het Verdrag
703

. 

(487) Zoals met name blijkt uit het overzicht van de vergaderingen en contacten in punt 

4.4 namen de vier concurrenten deel aan talrijke tripartiete en bipartiete 

vergaderingen en hadden zij frequente contacten via telefoon of fax. [...] vanaf 10 

maart 1998 zijn de concurrenten Saint-Gobain, Pilkington en AGC 

(laatstgenoemde vanaf 18 mei 1998) begonnen contracten met afnemers toe te 

wijzen
704

, door prijzen en leveringen te coördineren
705

 en door commercieel 

gevoelige informatie uit te wisselen
706

. Samen met Soliver, dat ten minste van 

november 2001 tot [...] maart 2003 deelnam aan het kartel, verstoorden de 

concurrenten de mededinging inzake autoglasleveringen aan 

automobielfabrikanten door onderling afgestemde gedragingen, voornamelijk op 

afnemerbasis, die een coördinatie van hun respectieve prijsbeleid impliceerden. 

(488) De frequentie en continuïteit van deze bijeenkomsten en contacten over een 

periode van 5 jaar leidde ertoe dat alle belangrijkste fabrikanten die personenauto's 

                                                 
702

  Zie het arrest van het Hof in gevoegde zaken C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-

217/00 P en C-219/00 P, Aalborg Portland en anderen/Commissie, jurispr. 2004, blz. I-123, punten 53 

t.e.m. 57 en arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 in gevoegde zaken T-44/02 

OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP en T-61/01 OP, Dresdner Bank AG en anderen/Commissie, 

Jurisp. 2006, blz. II-3567, punten 59 t.e.m. 67. 
703

  Zie punt 4.4: bijeenkomsten medio 2000, 20/9/1999, 5/7/2000, 28/7/2000, 20/6/2001 met inbegrip van 

uitwisseling van informatie, zie bijeenkomsten/contacten in het voorjaar van 1998, 9/10/1998, 

18/12/1998, 15/1/1999, 15/7/1999, 20/9/1999, 17/12/1999, 14/4/2000, 11/2000, 11/2001, 20/6/2001, 

15/11/2001, 5/2/2002, 30/4/2002, medio 2002. 
704

 Zie punt 4.4: bijeenkomsten en/of contacten op volgende data: november 1998, 9/11/1998, 20/9/1999 

Peugeot 30/9/1999, 2/11/1999, 12/2/1999, 16/6/1999, 20/9/1999, 26/1/1999, begin 1999, 19/9/2000, 

najaar 2000, 14/2/2000, vóór medio 2000, 5/7/2000, 28/7/2000; vóór 23/6/2000, 2/8/2000, aug/sept 

2000, 5/11/2000, 13/1/2000, 27/10/2000, 13/4/2000, eind sept. 2000, 27/10/2000, tweede helft van 

2000, medio 2000, okt/nov 2000, 23/6 en 7/7/2000, 26/1/2000, vóór sept. 2001, 26/4/2001, 19/7/2001, 

19/7/2001, 19/7/2001, 19/11-12/12/2001, 15/11/2001, 5/2/2002, 5/2/2002, april/mei 2002, 29/5/2002, 

30/4/2002, 30/4/2002, 29/5/2002, 29/5/2002, 3/9/2002 en VW maart 2003. 
705

 Zie punt 4.4: 18/5/1998, 28/5/1998, 17/6/1998, 23/6/1998, 16/9/1998, 29/9/1998, 3/11/1998, voorjaar 

1998, 10/3/1998, 7/12/1998, 17/12/1998, 26/10/1999, 2/11/1999, 15/1/1999, 22/4/1999, 20/9/1999, 

30/9/1999, 11/11/1999, 26/1/1999, 15/7/1999, begin 1999, 5/7/1999, 28/7/2000, aug 2000, 14/2/2000, 

5/7/2000, 28/7/2000, 23/6/2000, juni 2000, juli/sept 2000, eind sept 2000, medio 2000, eind sept 2000, 

okt/nov 2000, dec 2000, 31/7/2000, 9/11/2000 13-14/12/2000, 21/7/2000, 11-25/10/2000, 1/11/2000, 

20/6/2001, 29/10/2001, 26/1/2001, 20/6/2001, 29/10/2001, 26/1/2001, 19/7/2001, 6/11/2001, vóór 

18/1/2001, 18/1/2001, 14/2/2001, 19/7/2001, 29/10/2001, 29/11/2001, eind 2001, 26/1/2001, 20/6/2001, 

najaar 2001, 15/11/2001, 5/2/2002, 3/4/2002, 30/4/2002, medio febr 2002, 3-18 sept 2002, dec 2002-jan 

2003, begin 2003, 11/3/2003, tweede helft maart 2003.  
706

 Zie punt 4.4: 18/12/1998, voorjaar 1998, 9/10/1998, 17/12/1999, 20/9/1999, 15/1/1999, 20/9/1999, 

15/7/1999, 14/2/2000, november 2000, nov 2001, 20/6/2001, 20/6/2001, 20/6/2001, 15/11/2001, 

5/2/2002, 30/4/2002, en medio februari 2002.  
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en lichte bedrijfsvoertuigen produceren in de EER, bestreken werden. Wanneer 

een fabrikant met productiecapaciteit in de EER een nieuw model lanceerde en 

verzocht om een prijsopgave voor de beglazing, bespraken de drie belangrijkste 

glasleveranciers en Soliver - in de mate als beschreven in punt 4.4 - systematisch 

het betrokken verzoek om prijsopgave en verdeelden zij hetzij de leveringen tussen 

hen of informeerden zij elkaar over hun leveringsstrategie, hetgeen soms 

betekende geen offerte te doen wegens een beweerd gebrek aan capaciteit. 

(489) Om een consensus over de toewijzing van de leveringen te bereiken, hielden de 

concurrenten op een gecoördineerde manier toezicht
707

 op de evolutie van hun 

respectieve marktposities en namen zij corrigerende maatregelen indien de 

feitelijke verkoopvolumes en/of de feitelijke contracttoewijzingen afweken van de 

verwachte marktaandelen. Op basis van de via deze contracten beschikbare 

informatie kwamen zij in bepaalde gevallen overeen corrigerende maatregelen te 

treffen om elkaar te compenseren
708

 indien de voorgenomen toewijzing van 

autoglasleveringen in de praktijk niet bleek te werken en het evenwicht van hun 

respectieve marktposities dreigde te verstoren. 

(490) Zoals in overweging (485) is gesteld, kan een samenloop van omstandigheden en 

aanwijzingen in hun totaliteit beschouwd, bij gebreke van een andere coherente 

verklaring, het bewijs leveren van een complexe overeenkomst die gericht is op het 

bereiken van dezelfde gemeenschappelijke doelstelling. In dit geval kan de 

gemeenschappelijkheid van de tijdens de bijeenkomsten en contacten besproken 

kwesties en maatregelen slechts worden verklaard door het bestaan van een 

gemeenschappelijk concurrentiebeperkend plan. Dit concurrentiebeperkend plan 

bestond erin leveringscontracten toe te wijzen om ervoor te zorgen dat de 

marktposities van de partijen in het geheel genomen stabiel bleven op de betrokken 

markt
709

, of, [...], om de respectieve marktaandelen van de leveranciers te 

"bevriezen"
710

. 

(491) Zoals vastgesteld in punt 4.4 gaven de ondernemingen die bij de 

mededingingsverstorende activiteiten waren betrokken bij talrijke gelegenheden 

uitdrukking aan hun gemeenschappelijke intentie om zich op de markt op een 

bepaalde manier te gedragen. De kartelactiviteiten van maart 1998 tot maart 2003 

vormden een gemeenschappelijk plan tussen de vier deelnemers dat hun 

gemeenschappelijk handelen op het gebied van autoglas bepaalde en de 

commerciële autonomie van elke deelnemer beperkte.  

(492) Dit algemene plan geldt als een overeenkomst tussen ondernemingen in de zin van 

artikel 81 van het Verdrag in die zin dat, tijdens de trilaterale of bilaterale 

bijeenkomsten en contacten van de karteldeelnemers, de betrokken ondernemingen 

de gemeenschappelijke wil te kennen hebben gegeven zich op een bepaalde manier 

op de markt te gedragen. Dit gedrag bestond voornamelijk in het volgen van een 

gezamenlijk, vooraf opgesteld systeem voor de toewijzing van afnemers, de 

                                                 
707

 Zie punt 4.3.2 en punt 4.4: 28/7/2000, 20/6/2001, 20/6/2001 en 15/11/2001. 
708

 Zie punt 4.3.3 en punt 4.4: 5/7/2000, 28/7/2000, 27/10/2000, 17/6/2000, 20/6/2001, 20/6/2001, 

15/11/2001, 5/2/2002, april/mei 2002. 
709

  Zie punt 4.4: 4 juni 1997, 1998, 20/9/1999, 30/9/1999, juli-sept 2000, 7/7/2000, vóór juni 2000, 

20/6/2001, nov 2001, 20/6/2001, 20/6/2001, 29/10/2001, 29/10/2001, 29/11/2001, 30/4/2002, 3/9/2002, 

en 21/10/2004. 
710

  Zie [...]. 
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coördinatie van de prijzen en het leveringsbeleid en het niet-concurreren ten 

aanzien van autoglasleveringen die aan de andere deelnemende concurrenten 

waren toegewezen. 

(493) Dat de kartelregeling bestempeld kan worden als een overeenkomst wordt 

geïllustreerd door het feit dat in een aantal van de handgeschreven notities van een 

van de werknemers van de betrokken ondernemingen, de concurrenten 

uitdrukkelijk naar een overeenkomst verwezen, zoals in het geval van de Seat 

Alhambra, hetgeen bevestigd en aanvaard werd door de concurrenten (zie 

overweging (211)). 

(494) Het begrip overeenkomst is niet alleen van toepassing op de algemene regeling, 

maar ook op de uitvoering van hetgeen was overeengekomen met het oog op het 

bereiken van het gemeenschappelijke doel om de markt te controleren. Zo bestond 

een van de handelingen om het algemene plan uit te voeren erin marktinformatie 

uit te wisselen, hetgeen het mogelijk maakte de tenuitvoerlegging van de 

overeenkomst inzake contractentoewijzing te herzien en een compensatieregeling 

in te voeren wanneer werd afgeweken van de overeenkomst. 

(495) Sommige feitelijke aspecten van de onrechtmatige regeling kunnen ook heel goed 

worden bestempeld als een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Daar waar 

niet duidelijk overeenstemming bestond over de handelingen die ervoor moesten 

zorgen dat het plan werd uitgevoerd via de uitwisseling van vertrouwelijke 

marktinformatie en het opzetten van een compensatieregeling, kan de 

tenuitvoerlegging van deze overeenkomst via de regelmatige uitwisseling van 

vertrouwelijke verkoopinformatie tussen de ondernemingen ook beschouwd 

worden als het naleven van een onderling afgestemde feitelijke gedraging om de 

coördinatie van het commerciële gedrag van de partijen te vergemakkelijken. Op 

die manier konden de betrokken leveranciers de toenmalige marktaandelen en de 

vraag van de afnemers controleren om zo te zorgen voor de efficiënte uitvoering 

van de overeenkomst en de gemeenschappelijke controle van de markt. Zelfs 

indien deze regelingen niet exact te kwalificeren zijn als overeenkomsten, dan 

zouden zij toch minstens voldoen aan de criteria om als een onderling afgestemde 

feitelijke gedraging te worden beschouwd. 

(496) De gedragingen van de adressaten van deze beschikking kunnen derhalve worden 

gekenmerkt als een complexe inbreuk, bestaande uit verscheidene handelingen die 

hetzij als een overeenkomst, hetzij als een onderling afgestemde feitelijke 

gedraging kunnen worden aangemerkt, in het kader waarvan de concurrenten de 

risico's van een onderlinge concurrentie welbewust hebben vervangen door een 

feitelijke samenwerking. Aangezien de afstemming tussen de drie belangrijkste 

autoglasleveranciers op een voortdurende en regelmatige basis gebeurde tijdens de 

inbreukperiode – Soliver sloot zich van 19 november 2001 tot 11 maart 2003 bij 

het gezamenlijke plan aan – en er bewijzen zijn van toezichthoudende en 

corrigerende maatregelen, moeten deze ondernemingen rekening hebben gehouden 

met de met hun concurrenten uitgewisselde informatie bij de vaststelling van hun 

eigen gedragingen op de markt. Het complex van de in punt 4.4 beschreven 

inbreuken vertoont derhalve alle kenmerken van een overeenkomst en/of onderling 

afgestemde gedraging in de zin van artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de 

EER-Overeenkomst. 
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5.4. Eén voortgezette inbreuk 

5.4.1. Beginselen 

(497) Een complex kartel kan voor de duur van zijn bestaan terecht als één enkele 

voortgezette inbreuk worden beschouwd. Het Gerecht van eerste aanleg verklaart 

in de Cement-zaak onder meer dat het begrip "een enkele overeenkomst" of "een 

enkele inbreuk" een geheel van gedragingen veronderstelt van verschillende 

partijen die eenzelfde mededingingsverstorend economisch doel nastreven
711

. De 

overeenkomst kan van tijd tot tijd variëren, of de mechanismen ervan kunnen 

worden aangepast of versterkt om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen. 

Aan de geldigheid van deze beoordeling wordt geen afbreuk gedaan door de 

mogelijkheid dat één of meer elementen van een geheel van handelingen of van 

een duurzaam gevolgde gedragslijn afzonderlijk en op zichzelf een schending van 

artikel 81 van het Verdrag kunnen vormen. 

(498)  Het zou gekunsteld zijn een dergelijke voortgezette gedraging, die door één enkel 

doel wordt gekenmerkt, op te splitsen in verschillende gedragingen en als even 

zovele inbreuken te beschouwen, terwijl het om één enkele inbreuk gaat die zich 

zowel in overeenkomsten als in onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

manifesteert. 

(499) Hoewel een kartel een gezamenlijke onderneming is, kan iedere deelnemer aan de 

inbreuk zijn eigen specifieke rol spelen. Eén of meer deelnemers kunnen een 

dominante rol als kopstuk(ken) spelen. Interne conflicten en rivaliteit zijn 

mogelijk, of zelfs vals spelen, maar de actie vormt desondanks een 

overeenkomst/onderling afgestemde feitelijke gedraging in de zin van artikel 81, 

lid 1, van het Verdrag voor zover sprake is van het gemeenschappelijk en 

duurzaam nastreven van een doelstelling. 

(500) Het enkele feit dat elke deelnemer aan een kartel de rol kan spelen die toegesneden 

is op zijn eigen specifieke omstandigheden sluit niet uit dat hij een gedeelte van de 

verantwoordelijkheid draagt voor de inbreuk als geheel, met inbegrip van de 

handelingen die door andere deelnemers zijn begaan en die hetzelfde onwettige 

doel en hetzelfde mededingingsbeperkende effect dienen. Een bedrijf dat 

deelneemt aan de gezamenlijke onwettige onderneming met handelingen die 

bijdragen tot de verwezenlijking van de gedeelde doelstelling is gelijkelijk 

verantwoordelijk, voor de gehele periode dat het aangesloten was bij het 

gezamenlijke plan, voor de handelingen van de overige deelnemers in het kader 

van dezelfde inbreuk. Dit is zeker het geval wanneer vaststaat dat de betrokken 

onderneming zich van de onrechtmatige gedragingen van de andere deelnemers 

bewust was of deze redelijkerwijze had kunnen voorzien en bereid was het risico 

daarvan te aanvaarden
712

. 

(501) In zijn arrest in de zaak Commissie/Anic Partecipazioni
713

 heeft het Hof van 

Justitie immers verklaard dat de in artikel 81, lid 1, van het Verdrag bedoelde 

overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

noodzakelijkerwijs het uitvloeisel zijn van een samenwerking van meerdere 

                                                 
711

  Zie gevoegde zaken T-25/95 e.a., Cementeries CBR e.a./Commissie, reeds aangehaald, punt 3699. 
712

  Zie zaak C-49/92 P, Commissie/Anic Partecipazioni, reeds aangehaald, punt 83. 
713

  Zie zaak C-49/92 P, Commissie/Anic Partecipazioni, reeds aangehaald. 
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ondernemingen, die alle medeplegers van de inbreuk zijn, maar wier deelneming 

verschillende vormen kan hebben, afhankelijk van met name de kenmerken van de 

betrokken markt en de positie van elke onderneming op die markt, de nagestreefde 

doelen en de gekozen of voorgenomen uitvoeringswijzen. Dit betekent, zoals het 

Hof van Justitie in de Cement-zaak recentelijk heeft bevestigd
714

, dat genoemd 

artikel niet alleen door een op zichzelf staande handeling kan worden geschonden, 

maar eveneens door een reeks handelingen of door een voortgezette gedraging. 

Deze uitlegging kan niet worden betwist met het argument dat een of meer 

onderdelen van deze reeks handelingen of voortgezette gedraging op zich ook een 

schending van artikel 81 van het Verdrag kunnen opleveren
715

. Wanneer de 

verschillende handelingen, wegens hun identieke doel, de mededinging binnen de 

gemeenschappelijke markt verstoren en deel uitmaken van een ‘algemeen plan’, 

mag de Commissie de verantwoordelijkheid voor die handelingen bepalen aan de 

hand van de deelneming aan de betrokken inbreuk in haar geheel. 

5.4.2. Toepassing op de zaak 

(502) In het onderhavige geval vormt het gedrag in kwestie een voortdurende inbreuk op 

artikel 81, lid 1, van het Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst. 

(503) Voor de periode van 10 maart 1998 tot [...] 11 maart 2003 blijkt uit het 

bewijsmateriaal waarnaar in deze beschikking wordt verwezen dat er sprake is van 

één voortdurende collusie tussen Saint-Gobain, Pilkington, AGC en Soliver in de 

autoglassector in de EER (zie punt 9 voor de duur van deelname van elke 

onderneming). De partijen hebben immers de gemeenschappelijke wil te kennen 

gegeven zich op een bepaalde manier op de markt te gedragen en zij hebben zich 

aan een gezamenlijk plan gehouden dat hun individuele commerciële gedrag 

beperkt door de toewijzing van de leveringen van autoglas voor personenauto's en 

lichte bedrijfsvoertuigen alsmede de verstoring van de prijzen wat de levering van 

glasdelen betreft, met als doel te zorgen voor algemene stabiliteit op de markt. 

(504) De inbreukmakende activiteiten, die de kenmerken hebben van één enkele 

voortgezette inbreuk, bestonden uit een geheel van handelingen die kunnen worden 

aangemerkt als overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

ten aanzien van de producten in kwestie en die aantoonden dat er sprake was van 

een duurzaam gevolgde gedragslijn met een gemeenschappelijk doel, namelijk 

beperking van de concurrentie. Deze activiteiten worden in het gedeelte over de 

feiten, punt 4.4., van deze beschikking uitvoerig beschreven. De Commissie is van 

oordeel dat de documenten en verdere gegevens die door haar in het kader van 

haar onderzoek zijn verkregen, tezamen met de informatie en het ondersteunende 

bewijsmateriaal [...], een geloofwaardig bewijs vormen van één enkele 

voortgezette inbreuk. 

(505) De mededingingsbeperkende activiteiten van Saint-Gobain, Pilkington, AGC en 

Soliver met betrekking tot hun leveringen van autoglas aan autofabrikanten, die in 

punt 4.4. zijn vastgesteld, maakten deel uit van dezelfde regeling die erin bestond 

de concurrentie in de EER te verstoren met als doel kunstmatig hoge prijzen en een 

                                                 
714

  Zie zaken C-204/00 P e.a., Aalborg Portland/Commissie, reeds aangehaald, punt 258. 
715

  Zie zaak C-49/92 P, Commissie/Anic Partecipazioni, reeds aangehaald, punten 78 tot en met 81, 83 tot 

en met 85 en punt 203. 
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kunstmatig stabiele marktpositie in stand te houden. In dit verband zijn de 

volgende factoren relevant. 

– Met de onderling afgestemde feitelijke gedragingen waartoe in de context van 

de trilaterale en/of bilaterale bijeenkomsten en contacten tussen de vier 

autoglasleveranciers is besloten, werd één enkel gemeenschappelijk doel 

nagestreefd, namelijk de verdeling van nieuwe en de herverdeling van 

bestaande leveringscontracten voor automodellen, om de normale ontwikkeling 

van de prijzen voor leveringen van autoglas te verstoren en de markt voor de 

levering van autoglas aan autofabrikanten onderling te reguleren. De 

autoglasleveranciers konden hun marktpositie regelmatig in het oog houden en, 

door in het kader van hun antwoord op de verzoeken van autofabrikanten om 

een prijsopgave gecoördineerd op te treden, een zekere mate van stabiliteit van 

hun respectieve marktaandelen houden
716

. 

– Zoals in punt 4.4. wordt gesteld, namen de vier autoglasleveranciers deel aan 

de uitvoering van een aantal maatregelen waarmee werd beoogd 

hogervermelde doelstelling te bereiken. Zij besloten met name specifieke 

mechanismen in te voeren voor de toewijzing van glasdelen. Deze omvatten 

onder meer de uitwisseling van prijsinformatie en andere commercieel 

gevoelige informatie en de coördinatie van hun prijsbeleid en 

leveringsstrategie, waardoor zij onderling konden afstemmen hoe zij op 

verzoeken van autofabrikanten om een prijsopgave zouden reageren en in 

ruime mate de keuze van de leverancier of, ingeval op verschillende 

leveranciers een beroep werd gedaan, de leveranciers voor eender welk 

contract voor de levering van autoglas konden coördineren. De concurrenten 

gebruikten onderling overeengekomen referentieprijzen die geregeld hoger 

lagen dan de door de autofabrikanten gevraagde richtprijs wanneer zij de in de 

verzoeken om een prijsopgave vervatte kostenelementen coördineerden, zoals 

de kosten van privéglas, werktuigen, ontwikkeling, prototype, alsook kosten 

die verband houden met bepaalde technische specificaties die doorslaggevend 

waren voor de beslissing van autofabrikanten over de keuze van de leverancier. 

Over de toewijzing van afzonderlijke contracten hielden zij regelmatig 

besprekingen om de potentiële winnaar van een bepaald leveringscontract aan 

te duiden en te beslissen welke concurrenten geheel geen offerte zouden doen 

of in hun offerte hogere prijzen dan de overeengekomen winnaar zouden 

opgeven. Zij spraken bijvoorbeeld af de autofabrikant mee te delen dat geen 

van hen over voldoende capaciteit beschikte om de order in zijn geheel aan te 

nemen, of dat de "vooraf aangewezen" winnaar als reactie op specifieke 

verzoeken om een prijsopgave een prijs zou vaststellen, waarbij de overige 

concurrenten afspreken hogere prijzen op te geven om hun bestaande 

marktpositie te behouden, de zogenoemde "dekking"
717

 . 
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 Zie de punten 4.1.3.1 en 4.1.3.2 voor de methoden voor de berekening van de marktaandelen en 4.3.2 

voor het toezicht. Zie ook [...]. 
717

 Zie voor voorbeelden van de wijze waarop de bedrijven "elkaar dekken" onder punt 4.4. de volgende 

autofabrikanten en data: Renault 28 mei 1998, 23 juni 1998, 16 september 1998; Renault 20 september 

1999, 30 september 1999, 11 november 1999; Peugeot 30 september 1999, 2 november 1999; Peugeot 

najaar 2000; Renault medio-2000; BMW, vóór 23 juni 2000, 5 november 2000: Volkswagen, 2000 

(hele jaar), DaimlerChrysler (Mercedes), eind 2000; Fiat, vóór medio-2000; Honda, vóór juni 2000, 17 

juni-17 juli 2000, eind oktober/begin november 2000; Peugeot, november 2001 Renault, 29 november 
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– Zoals in punt 4.4 is beschreven, hielden de concurrenten zowel hun 

marktaandeel als de feitelijke levering nauwlettend in het oog en pasten zij, 

wanneer nodig, corrigerende maatregelen toe in de vorm van compensatie 

waardoor ervoor werd gezorgd dat de algemene situatie in de EER wat levering 

betreft in overeenstemming was met de onderling afgesproken verdeling van 

glasdelen. Op de bijeenkomsten zorgden de concurrenten ervoor dat hun 

afzonderlijke aandeel in de aankopen van iedere afnemer min of meer stabiel 

bleef en in de nabije toekomst stabiel zou blijven
718

. 

(506) Om deze redenen zou het gekunsteld zijn een dergelijke voortgezette, onderling 

verbonden gedraging, die door één enkel doel wordt gekenmerkt, op te splitsen in 

verschillende gedragingen en als evenzovele inbreuken te beschouwen, terwijl het 

om één enkele, complexe en voortgezette inbreuk gaat voor de betrokken 

producten die zich in overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen heeft gemanifesteerd. 

(507) De Commissie heeft aangetoond dat de coördinatie tussen de karteldeelnemers niet 

sporadisch of geïsoleerd was, maar consequent hetzelfde doel betrof, aangezien: 

gedurende de volledige relevante periode dezelfde vertegenwoordigers aanwezig 

waren op het merendeel van de bijeenkomsten en/of contacten en de collusie 

betrekking had op dezelfde producten; de besprekingen veelvuldig plaatsvonden 

op trilaterale bijeenkomsten waarop verschillende automerken of autofabrikanten 

aan bod kwamen; het toezicht niet alleen individueel (per autofabrikant) maar ook 

algemeen (alle autofabrikanten tezamen) gebeurde om ervoor te zorgen dat een 

zekere stabiliteit van het marktaandeel behouden werd, en de karteldeelnemers 

elkaar ook compenseerden met betrekking tot één bepaalde autofabrikant of, indien 

mogelijk, soms tussen verschillende autofabrikanten onderling, afhankelijk van de 

specifieke technische vereisten van het betrokken model
719

. Deze elementen 

kunnen als volgt meer in detail worden weergegeven: 

– ten eerste waren dezelfde ondernemingen, en in aanzienlijke mate dezelfde 

vertegenwoordigers van deze ondernemingen, bij de mededingingsbeperkende 

activiteiten betrokken. Voor de continuïteit in de vertegenwoordiging werd 

zorg gedragen door bepaalde personen die [...] en die [...], welke personen 

rechtstreeks rapporteerden aan hun [...]. Deze vertegenwoordigers, zowel [...] 

alsmede [...], namen regelmatig deel aan de trilaterale of bilaterale 

bijeenkomsten of hadden onderlinge contacten [...]
720

. De 

mededingingsbeperkende activiteiten hadden ook betrekking op dezelfde 

producten, namelijk glasdelen voor personenauto's of voor lichte 

bedrijfsvoertuigen. 

– ten tweede ontmoetten de karteldeelnemers elkaar ten minste 18 keer (zie 

voetnoot 677 voor de lijst) en bespraken zij op deze bijeenkomsten 

verschillende automerken of autofabrikanten. Voorts had, binnen de context 

                                                                                                                                                         

2001; BMW, zomer 2001; Volkswagen, 18 januari 2001; Fiat, 20 juni 2001, 29 oktober 2001, Ford 

(Volvo), 2001; Saab, 11 maart 2003; Fiat 11 maart 2003, tweede helft maart 2003. 
718

 Zie punt 4.3.2, overwegingen (110) tot en met (116) en punt 4.4, overweging (234) Peugeot 28/7/2000, 

(314) Peugeot 20/6/2001, (324) Renault 20/6/2001 en (357) verscheidene klanten 15/11/2001. 
719

  Zie de punten 4.1.3.1. en 4.1.3.2. voor de methoden voor de berekening van de marktaandelen en punt 

4.3.2. voor het toezicht. Zie ook [...]. 
720

 Zie overzicht van bijeenkomsten, punt 4.2.5. Zie ook overwegingen (93) tot en met (97). 
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van de besprekingen met betrekking tot verschillende autofabrikanten, hun 

gemeenschappelijke plan een bijzonder kenmerk: de karteldeelnemers 

compenseerden elkaar niet alleen in het kader van één enkele autofabrikant, 

maar ook, waar mogelijk, tussen verschillende autofabrikanten (zie punt 4.5, in 

het bijzonder overweging (447)). 

– ten derde hielden de concurrenten Saint-Gobain, Pilkington en AGC zowel hun 

marktaandelen als hun feitelijke leveringen nauwlettend in het oog, waarbij zij 

hun marktposities als referentiepunt gebruikten met het oog op de toewijzing. 

Met name zorgden de concurrenten er op de bijeenkomsten voor dat zowel hun 

afzonderlijke aandeel in de aankopen van elke afnemer als hun totale aandeel 

(d.w.z. alle afnemers tezamen) min of meer stabiel bleef en in de nabije 

toekomst stabiel zou blijven (zie overweging (461))
721

. 

(508) In deze beschikking wordt ook aangetoond dat de belangen van de concurrenten 

elkaar in aanzienlijke mate overlapten. De door de karteldeelnemers opgezette 

regeling was voldoende aantrekkelijk voor hen om samen te blijven werken in een 

concurrentiebeperkend klimaat en met één enkel doel, namelijk de onderlinge 

verdeling van afnemers met de bedoeling hun respectieve marktposities stabiel te 

houden tijdens de inbreukperiode. 

5.5.  Beperking van de mededinging 

(509) De mededingingsbeperkende gedragingen in deze zaak strekten ertoe en hadden 

tot gevolg dat de mededinging in de EER werd beperkt. 

(510) Artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst merken 

uitdrukkelijk als mededingingbeperkend aan, overeenkomsten die
722

 

 - rechtstreeks of zijdelings de aan- of verkoopprijzen of andere contractuele 

voorwaarden bepalen; 

- de markten of de voorzieningsbronnen verdelen. 

(511) Meer in het bijzonder betreffen in het onderhavige geval de voornaamste 

maatregelen die deel uitmaken van het complexe geheel van overeenkomsten en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 81 van het 

Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst: de onderlinge verdeling van de 

levering van glasdelen met als doel een zekere stabiliteit van de marktaandelen te 

behouden, prijscoördinatie, controle van de marktaandelen (per autofabrikant en 

algemeen), corrigerende maatregelen in de vorm van compensatie, en uitwisseling 

van commercieel gevoelige informatie. 

(512) Deze maatregelen, die de concurrenten hebben gebruikt met het oog op de 

onderlinge verdeling van de markt, en die een onderdeel zijn van een complex 

geheel van overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen, 

hebben tot doel de mededinging te beperken in de zin van artikel 81 van het 

Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst. Door de onderlinge coördinatie 

van de levering van glasdelen aan alle belangrijke autofabrikanten in de EER, 

                                                 
721

  Zie punt 4.4: 28/7/2000, 20/6/2001, 20/6/2001 en 15/11/2001. 
722

  De opsomming is niet limitatief. 
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verstoorden de concurrenten het normale proces van de aankoop van glasdelen, 

waarbij de leveranciers, zonder het kartel, met elkaar zouden concurreren. Het feit 

dat de concurrenten afnemers deelden en prijzen coördineerden heeft 

waarschijnlijk een aanzienlijk effect gehad op de leveringen van autoglas, met 

name aangezien de betrokken concurrenten, Saint-Gobain, Pilkington en AGC de 

belangrijkste leveranciers zijn en, samen met Soliver, gezamenlijk meer dan 90% 

van de leveringen van glasdelen in de EER voor hun rekening nemen, waardoor de 

vier leveranciers bijna onvermijdelijke handelspartners werden.  

(513) Voorts zij opgemerkt dat, zelfs wanneer een tevoren afgesproken toewijzing van 

een contract soms niet in de praktijk werd uitgevoerd, dit niet betekent dat de 

kartelafspraken geen concurrentiebeperkend doel hadden. Volgens vaste 

rechtspraak hoeft bij de toepassing van artikel 81, lid 1 van het Verdrag geen 

rekening te worden gehouden met de concrete gevolgen van een overeenkomst, 

wanneer blijkt dat deze tot doel had de mededinging binnen de 

gemeenschappelijke markt te verhinderen, te beperken of te vervalsen. Bijgevolg 

is het bewijs van werkelijke mededingingsbeperkende gevolgen niet vereist, mits 

de mededingingsbeperkende strekking van de verweten gedragingen vaststaat
723

. 

(514) Derhalve is de concurrentiebeperkende doelstelling van de regelingen voldoende 

om de conclusie te onderbouwen dat artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van 

de EER-Overeenkomst van toepassing zijn. De waarschijnlijkheid dat deze 

regelingen een concurrentiebeperkend effect hebben, leidt tot dezelfde conclusie. 

Het feitelijke deel van deze beschikking bevat inderdaad een aantal voorbeelden 

van partijen die de gevolgen van hun voorgaande besprekingen beoordelen (zie 

overweging (117) en de daarin aangehaalde bijeenkomsten) en voornemens zijn 

een compensatiemechanisme op te zetten, welke de beoordeling van de Commissie 

staven. 

5.6. Argumenten van Pilkington en Saint-Gobain in antwoord op de mededeling van 

punten van bezwaar wat betreft de juridische beoordeling van de feiten en de 

beoordeling van de Commissie 

(515) De Commissie heeft de argumenten van de partijen met betrekking tot het 

specifieke bewijsmateriaal en een gedeelte van de feiten reeds behandeld bij 

de chronologische beschrijving van de gebeurtenissen in punt 4.4 (en 4.5). In 

dit onderdeel worden derhalve de door Pilkington en Saint-Gobain 

aangevoerde argumenten van algemene aard behandeld, met betrekking tot 

het bewijs van de inbreuk en de beoordeling van de feiten, en de door de 

Commissie gehanteerde definitie van één enkele, voortgezette inbreuk. 

(516) Wat ten eerste de bewijslast betreft, voerde Pilkington aan dat het 

bewijsmateriaal waarover de Commissie beschikt, onvoldoende is om haar 

deelname aan het kartel, zoals beschreven door de Commissie, vast te stellen. 

Pilkington betoogt dat de bewijzen van de Commissie te zwak zijn en 

verwijst daarbij in het bijzonder naar [...] die, naar eigen zeggen, een te 

beperkte bewijskracht hebben en derhalve rechtens niet genoegzaam aantonen 

dat er sprake is van een inbreuk in een kartelzaak. 

                                                 
723

  Zie het arrest in zaak T-62/98, Volkswagen AG / Commissie, Jurispr. 2000, blz. II-2707, punt 178. 
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(517) De Commissie meent dat de deelname van Pilkington aan het kartel bewezen 

werd op basis van uit de periode van de feiten daterend bewijsmateriaal en 

[...]. Uit de documenten die in het bezit zijn van de Commissie blijkt dat er 

onderlinge afspraken bestonden tussen de kartelsnemers met inbegrip van 

Pilkington. 

(518) Wat de geloofwaardigheid [...] betreft, meent Pilkington in het bijzonder dat 

deze niet precies en consistent genoeg zijn en dat zij alleen om 

opportunistische redenen zouden zijn afgelegd. 

(519) In dit verband dient te worden opgemerkt dat geen enkele bepaling en geen 

enkel algemeen beginsel van gemeenschapsrecht de Commissie verbiedt zich 

te beroepen op de verklaringen van andere beschuldigde ondernemingen
724

. 

[...]. Zij kunnen evenwel niet als zonder bewijskracht beschouwd worden. 

Verklaringen die ingaan tegen de belangen van degene die ze heeft afgelegd, 

moeten in beginsel als bijzonder betrouwbare bewijselementen worden 

beschouwd
725

. Het feit dat verzocht wordt om toepassing van de 

clementieregeling teneinde een verlaging van de geldboete te verkrijgen, 

vormt als zodanig nog geen aanleiding om vertekend bewijs te verschaffen. 

Iedere poging om de Commissie te misleiden kan immers twijfels doen rijzen 

over de oprechtheid en de volledigheid van de medewerking van de 

verzoeker, en bijgevolg zijn mogelijkheid om volledig profijt te hebben bij de 

mededeling inzake medewerking, in gevaar brengen
726

. Indien verklaringen 

die onvolkomenheden bevatten in een latere verklaring worden gecorrigeerd, 

betekent dit alleen dat de bewijswaarde van deze verklaringen grondig 

geanalyseerd moet worden, maar het maakt de getuigenis op zich niet 

waardeloos. De herinnering van de feiten hoeft immers niet perfect in orde te 

zijn om geloofwaardig te zijn. [...]. 

(520) Nog belangrijker is dat [...] bevestigd worden door uit de periode van de 

feiten daterend bewijsmateriaal dat onafhankelijk van [...] werd verzameld en 

[...] bevestigen. In dit verband moet worden onderstreept dat het plaatsvinden 

van de in deze beschikking beschreven bijeenkomsten en/of contacten niet 

aangevochten werden door Saint-Gobain die frequent aanwezig was op deze 

bijeenkomsten en/of contacten. Ten slotte bevestigt en versterkt het [...] en 

stavende documenten overgelegde bewijsmateriaal de documenten die de 

Commissie tijdens de inspecties heeft gevonden. Zij zijn derhalve voldoende 

betrouwbaar om de inbreuk te bewijzen. 

(521) Naar mening van de Commissie probeert Pilkington verkeerdelijk elke 

bijeenkomst en/of contact als een geïsoleerd incident te bestempelen in een 

poging om de gedraging buiten haar context te plaatsen. Haar argumenten 

zijn niet overtuigend aangezien zij haar gedrag niet uitleggen op een wijze die 

overeenstemt met normaal concurrerend gedrag
727

. Pilkington merkt terecht 

op dat de Commissie, overeenkomstig de rechtspraak, nauwkeurig bepaalde 

en onderling overeenstemmende bewijzen dient aan te voeren die de vaste 
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  Zie gevoegde zaken T-67/00 e.a. JFE Engineering/Commissie, reeds aangehaald, punt 192. 
725

  Zie gevoegde zaken T-67/00 e.a. JFE Engineering/Commissie, reeds aangehaald, punt 211. 
726

  Zie arrest van 16 november 2006 in zaak T-120/04 Peróxidos Orgánicos SA/Commissie, jurispr. 2006, 

blz. II-4446, punt 70.  
727

  Zie gevoegde zaken C-204/00 P e.a. Aalborg Portland/Commissie, reeds aangehaald, punt 132. 
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overtuiging kunnen dragen dat de vermeende inbreuk is gepleegd. Het 

Gerecht van eerste aanleg heeft evenwel ook beklemtoond dat niet elk van de 

door de Commissie aangevoerde bewijzen noodzakelijkerwijs voor elk 

onderdeel van de inbreuk aan deze criteria hoeft te voldoen. Het is voldoende 

dat de door deze instelling aangevoerde verzameling aanwijzingen, in haar 

geheel beschouwd, aan dit vereiste voldoet
728

. 

(522) Uit verschillende in punt 4.4 beschreven documenten blijkt immers dat de 

concurrenten geheime afspraken met elkaar hebben gemaakt betreffende hun 

marktgedragingen. De gebruikte codes (X, Y, Z), die niet betwist werden, 

alsmede de aard van de besprekingen waarbij Pilkington rechtstreeks 

betrokken was, hielden onder meer verband met een systematische 

uitwisseling van commercieel gevoelige informatie die duidelijk niet van een 

afnemer afkomstig was en er onmiskenbaar op gericht was de 

bovenbeschreven concurrentiebeperkende doelstellingen te bereiken
729

. 

(523) De Commissie is derhalve van mening dat deze overvloedige bewijzen in de 

vorm van documenten, tezamen genomen, bewijzen dat Pilkington aan het in 

deze beschikking beschreven kartel heeft deelgenomen. De Commissie heeft 

in punt 4.4 aangetoond dat Pilkington heeft willen bijdragen aan het bereiken 

van de gemeenschappelijke doelstellingen van de andere karteldeelnemers en 

dat zij de materiële gedragingen die met het oog op een algemene 

gezamenlijke doelstelling werden gepland of in de praktijk gebracht, 

kende
730

. 

(524) Wat de tweede bewering van Saint-Gobain en Pilkington betreft, namelijk dat 

er geen sprake was van één enkele en voortgezette inbreuk, stellen beide 

concurrenten dat de in punt 4.4 beschreven bijeenkomsten en contacten geen 

deel uitmaakten van een overkoepelend plan tussen de autoglasleveranciers 

op EER-niveau dat neerkwam op een enkele en voortgezette regeling. 

(525) Zoals in punt 4.4 werd geïllustreerd, meent de Commissie dat zij over 

voldoende bewijzen beschikt om aan te tonen dat de coördinatie tussen de 

karteldeelnemers niet sporadisch of geïsoleerd was, aangezien: ten eerste, 

gedurende de respectieve perioden dezelfde vertegenwoordigers aanwezig 

waren op het merendeel van de bijeenkomsten en/of contacten; ten tweede, de 

collusie betrekking had op dezelfde producten; ten derde, het toezicht zowel 

per afnemer-autofabrikant als algemeen voor alle autofabrikanten gebeurde 

om ervoor te zorgen dat een zekere stabiliteit van het marktaandeel behouden 

werd; ten vierde, de karteldeelnemers op talrijke momenten verscheidene 

afnemers bespraken op dezelfde bijeenkomst en/of hetzelfde contact; en ten 

slotte, zij elkaar niet alleen ten aanzien van een enkele autofabrikant 
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  Zie gevoegde zaken T-67 e.a. JFE Engineering/Commissie, reeds aangehaald, punten 179 en 180. 
729

  Zie bijvoorbeeld de trilaterale bijeenkomst op 28 juli 2000, blz. 54 van de handgeschreven notities van 

de heer [...], blz. 18233-18235; trilaterale bijeenkomst op 9 november 2000, blz. 81 van de 

handgeschreven notities van de heer [...], blz. 18293-18295; telefoongesprek tussen AGC en Pilkington 

op 10 september 2001, blz. 30 van de handgeschreven notities van de heer [...], blz. 18170-18171; 

trilaterale bijeenkomst op 29 oktober 2001, blz. 31 en 32 van de handgeschreven notities van de heer 

[...], blz. 18172-18175; trilaterale bijeenkomst op 5 februari 2002, blz. 13 van de handgeschreven 

notities van de heer [...], blz. 18094. 
730

  Zie gevoegde zaken C-204/00 P e.a. Aalborg Portland/Commissie, reeds aangehaald, punt 83 en zaak 

C-49/92 P Commissie/Anic Partecipazioni SpA, reeds aangehaald, punt 87. 
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compenseerden, maar ook, waar mogelijk, met betrekking tot verschillende 

autofabrikanten (zie overwegingen (502) tot en met (508)). 

(526) Saint-Gobain betwist de in punt 4.4 beschreven feiten niet. Zij beweert echter 

met klem dat de verschillende afzonderlijke gevallen waarin afspraken 

werden gemaakt niet samengevoegd kunnen worden binnen een algemeen 

plan wegens de complexiteit van de bedrijfstak en omdat de heimelijke 

gedragingen, die zij niet aanvecht, in feite gedecentraliseerd waren met 

betrekking tot elke afnemer-autofabrikant. In dit verband verstrekt Saint-

Gobain een tabel waaruit blijkt dat zij voor langere of minder lange periodes 

niet aanwezig was op de bijeenkomsten en/of contacten voor een bepaalde 

autofabrikant (zie overweging (432)). 

(527) De Commissie aanvaardt Saint-Gobains argumenten niet omdat zij, naar haar 

oordeel, gebaseerd lijken te zijn op de verkeerde veronderstelling dat Saint-

Gobain op elke bijeenkomst aanwezig moet zijn geweest om 

verantwoordelijk te kunnen worden geacht voor het kartel als geheel. Zoals 

werd gesteld in de zaak JFE Engineering/Commissie, kan een onderneming, 

zelfs indien vaststaat dat zij slechts aan een of meer bestanddelen van de 

mededingingsregeling rechtstreeks heeft deelgenomen, voor de gehele 

mededingingsregeling aansprakelijk worden gesteld wanneer zij wist of 

noodzakelijkerwijze moest weten dat de heimelijke afspraken waaraan zij 

deelnam, inzonderheid op de bijeenkomsten die jarenlang op regelmatige 

tijdstippen waren georganiseerd, deel uitmaakten van een algemeen plan om 

de normale werking van de mededinging te vervalsen, en dat dit algemene 

plan alle bestanddelen van de mededingingsregeling omvatte
731

. Dit geldt 

zeker in het onderhavige geval, aangezien met name Saint-Gobain de feiten 

zoals beschreven in punt 4.4 niet heeft betwist. De Commissie merkt ook op 

dat Saint-Gobain in aanzienlijke mate aanwezig was op deze bijeenkomsten 

en/of contacten (in meer dan twee derden van de gevallen, zie de tabellen 2 en 

3 in punt 4.2.5 en overweging (440)), waarbij meermaals besprekingen 

hebben plaatsgevonden met betrekking tot verscheidene autofabrikanten, met 

inbegrip van compensatie tussen verschillende autofabrikanten in bepaalde 

gevallen, en welke deel uitmaakten van één enkele concurrentiebeperkende 

regeling (zie de argumenten van Saint-Gobain in overweging (436) en de 

beoordeling van de Commissie in overweging (447)). 

6. TOEPASSING VAN ARTIKEL 81, LID 3, VAN HET VERDRAG 

(528) De bepalingen van artikel 81, lid 1, van het Verdrag kunnen op grond van artikel 

81, lid 3, buiten toepassing worden verklaard indien een overeenkomst of een 

onderling afgestemde feitelijke gedraging bijdraagt tot de verbetering van de 

productie of van de verdeling der producten of tot verbetering van de technische of 

economische vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende 

voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken 

ondernemingen beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze 

doelstellingen niet onmisbaar zijn, en die ondernemingen niet de mogelijkheid 
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  Zie gevoegde zaken T-67/00 e.a., JFE Engineering/Commissie, reeds aangehaald, punt 370, en 

gevoegde zaken T-25 e.a., Cimenteries CBR e.a./Commissie, reeds aangehaald, punt 773. 
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wordt gegeven voor een wezenlijk deel van de betrokken producten de 

mededinging uit te schakelen. 

(529) Aangezien concurrentiebeperking de enige doelstelling is van de onder deze 

beschikking vallende prijsafspraken, wijst niets erop dat de overeenkomsten en 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen de autoglasleveranciers tot 

enige efficiëntievoordelen of tot de verbetering van de technische of economische 

vooruitgang hebben geleid. Hardcore-kartels, zoals dat welke het voorwerp is van 

deze beschikking, zijn per definitie de meest schadelijke vorm van 

concurrentiebeperking, aangezien zij alleen ten goede komen aan de deelnemende 

leveranciers, maar niet aan de consumenten. 

(530) Saint-Gobain en Pilkington voeren aan dat [...]
732

. [...]
733

. 

(531) In deze beschikking wordt donker getint glas [...] vermeld in verband met één [...] 

bijeenkomst op 10 maart 1998 (zie overweging (125)), die de levering betrof van 

afgewerkte glasdelen voor zonnedaken aan autofabrikanten (waarbij de eindprijzen 

werden besproken), onafhankelijk van het feit dat de besproken glasdelen donker 

getint zijn. Deze bijeenkomst maakt derhalve ten volle deel uit van de inbreuk
734

. 

[...]. 

(532) Zoals in punt 4.1.2 is beschreven, zijn er een aantal commerciële relaties tussen de 

autoglasleveranciers, en vooral tussen Saint-Gobain en Pilkington, zoals 

licentieverlening, joint venture en onderlinge leveringen van onbewerkt glas, 

waarvan sommige wellicht volledig legitieme afspraken zijn. De feiten waarover 

de Commissie beschikt, bevatten evenwel geen aanwijzingen dat in de 

onderhavige zaak mogelijk aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, van het 

Verdrag is voldaan. 

7. GEVOLGEN VOOR DE HANDEL TUSSEN LIDSTATEN EN TUSSEN DE 

OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE EER-OVEREENKOMST  

(533) De ononderbroken samenwerking tussen de autoglasleveranciers had een merkbare 

invloed op de handel tussen de lidstaten en tussen de overeenkomstsluitende 

partijen bij de EER-Overeenkomst. 

(534) Artikel 81 van het Verdrag ziet op overeenkomsten die het bereiken van een 

geïntegreerde markt tussen de lidstaten kunnen belemmeren, hetzij door het 

verdelen van nationale markten, hetzij door het aantasten van de 

mededingingsstructuur op de gemeenschappelijke markt. Evenzo is artikel 53 van 

de EER-Overeenkomst gericht op overeenkomsten die de verwezenlijking van een 

homogene Europese Economische Ruimte ondermijnen. 

(535) Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste 

aanleg moet een overeenkomst tussen ondernemingen, om de handel tussen 

lidstaten te kunnen beïnvloeden, op grond van haar objectieve bestanddelen, 
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  PB C 3 van 6.1.2001, blz. 2. 
733

  Zie antwoord van Saint-Gobain op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 23 en 24 en antwoord 

van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 27 t.e.m. 28. Pilkington verwijst niet 

expliciet naar artikel 81, lid 3, van het Verdrag maar heeft het over efficiëntievoordelen. 
734

  Zie ook overwegingen (31), (71) en (122) tot en met (126). 
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feitelijk en rechtens, met een voldoende mate van waarschijnlijkheid doen 

verwachten dat zij, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, de 

handelsstromen tussen lidstaten kan beïnvloeden735. Hoe het ook zij, artikel 81 van 

het Verdrag vereist weliswaar niet het bewijs dat de in deze bepaling bedoelde 

mededelingsregelingen het intracommunautaire handelsverkeer merkbaar hebben 

beïnvloed, het vereist het bewijs dat deze mededingingsregelingen een dergelijk 

gevolg kunnen hebben736. 

(536) Zoals aangetoond in punt 2.4, "Handel tussen de lidstaten", wordt de markt voor 

autoglas gekenmerkt door een substantieel volume van de handel tussen de 

lidstaten. Ook is er sprake van handelsverkeer tussen de Gemeenschap en de EVA-

landen die deel uitmaken van de EER. 

(537) De toepassing van artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 van de EER-

Overeenkomst op een kartel is evenwel niet beperkt tot dat deel van de afzet van 

de deelnemers dat een daadwerkelijke overdracht van goederen van de ene naar de 

andere lidstaat inhield. Opdat deze bepalingen van toepassing zouden zijn, behoeft 

evenmin te worden aangetoond dat de individuele gedraging van elk van de 

deelnemers, in tegenstelling tot het kartel als zodanig, de handel tussen lidstaten 

ongunstig heeft beïnvloed737. 

(538) In het onderhavige geval hadden de onrechtmatige afspraken van de vier 

autoglasleveranciers betrekking op de gehele EER. Het bestaan van collusie op het 

gebied van de toewijzing van autoglascontracten, prijscoördinatie, controle op de 

marktaandelen en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie moet hebben 

geresulteerd of zou waarschijnlijk resulteren in het verleggen van handelsstromen 

van de koers die zij normaliter zouden hebben gevolgd738. 

(539) Voor zover de activiteiten van het kartel de afzet in niet tot de Gemeenschap of de 

EER behorende landen betreffen, vallen zij buiten het toepassingsgebied van 

onderhavige beschikking. 

8. ADRESSATEN 

8.1. Toepasselijke beginselen 

(540) Het voorwerp van de communautaire mededingingsregels is de "onderneming", 

een begrip dat niet identiek is aan het begrip rechtspersoon in het nationale 

handels- of fiscale recht. De onderneming die aan de inbreuk heeft deelgenomen is 

derhalve niet noodzakelijkerwijs dezelfde entiteit als de specifieke juridische 

entiteit binnen een groep van ondernemingen waarvan de vertegenwoordigers 

                                                 
735

 Zie het arrest van het Hof van Justitie in zaak 42/84, Remia e.a., Jurispr. 1985 blz. 2545, punt 22; zie 

ook arrest van het Hof van Justitie in zaak 56/65, Société Technique Minière, Jurispr. 1966, blz. 282, 

punt 7; zie zaak 42/84, Remia en anderen, Jurispr. 1985, blz. 2545, punt 22 en gevoegde zaken T-25/95 

en andere, Cimenteries CBR, Jurispr. 2002, blz. II-491, punt 3930. 
736

 Zie arrest van het Hof van 23 november 2006 in zaak C-238/05, Asnef-Equifax e.a./Commissie, Jurispr. 

blz. I-11125, punt 43. Zie ook arrest van het Hof van Justitie in zaak C-306/96, Javico, Jurispr. 1998, 

blz. I-1983, punten 16 en 17; zie ook gevoegde zaken T-374/94, T-375/94, T-384/94 en T-385/94, 

European Night Services/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-3141. 
737

 Zie zaak T-13/89, Imperial Chemical Industries/Commissie, Jurispr. 1992, blz. II-1021, punt 304. 
738

 Zie gevoegde zaken 209 tot en met 215 en 218/78, Van Landewyck e.a./Commissie, Jurispr. 1980, blz. 

3125, punt 170. 
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daadwerkelijk aan de kartelbijeenkomst hebben deelgenomen. Het begrip 

"onderneming" wordt in het Verdrag niet nader omschreven. Het kan betrekking 

hebben op elke entiteit die commerciële activiteiten ontplooit. De rechtspraak heeft 

bevestigd dat artikel 81 van het Verdrag zich richt tot economische eenheden die 

bestaan in een unitaire organisatie van personele, materiële en immateriële 

elementen, welke op duurzame basis een bepaald economisch doel nastreeft en 

ertoe kan bijdragen dat een in die bepaling bedoelde inbreuk wordt gepleegd739. 

(541) Het begrip "onderneming" uit het gemeenschapsrecht is altijd een functioneel 

begrip geweest. Het begrip "onderneming" omvat elke entiteit die een 

economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtspersoonlijkheid of precieze 

rechtsvorm krachtens de nationale wetgeving
740

. Voor elke onderneming die 

aansprakelijk moet worden gesteld voor het plegen van een inbreuk op artikel 81 

van het Verdrag in deze zaak worden een of meer juridische entiteiten aangeduid 

die de wettelijke aansprakelijkheid voor de inbreuk dragen. 

(542) Derhalve moeten, om een onderneming aansprakelijk te kunnen stellen voor de 

inbreuk op artikel 81 van het Verdrag, een of meer rechtspersonen worden 

aangewezen die haar vertegenwoordigen. Volgens de rechtspraak "erkent het 

communautaire mededingingsrecht dat verschillende ondernemingen die tot 

dezelfde groep behoren een economische eenheid vormen en derhalve een 

onderneming in de zin van de artikelen 81 en 82 EG indien de betrokken 

ondernemingen hun marktgedrag niet zelfstandig bepalen"741. Indien een 

dochteronderneming niet zelfstandig haar marktgedrag bepaalt vormt de 

onderneming die haar marktstrategie heeft uitgestippeld een economische eenheid 

met die dochteronderneming en kan zij voor een inbreuk aansprakelijk worden 

gehouden op grond van het feit dat zij deel uitmaakt van dezelfde onderneming. 

(543) Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste 

aanleg mag de Commissie aannemen dat een volledige dochteronderneming in 

hoofdzaak de door haar moederonderneming verstrekte instructies volgt, en is de 

Commissie niet verplicht om na te gaan of de moederonderneming van die macht 

ook gebruik heeft gemaakt742. De moederonderneming en/of de 

dochteronderneming kunnen deze hypothese echter ontkrachten wanneer zij naar 

behoren aantonen dat de dochteronderneming zelfstandig haar marktgedrag bepaalt 

en niet louter de instructies van de moederonderneming uitvoert"743. 

                                                 
739

 Zie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-11/89, Shell International Chemical 

Company/Commissie, Jurispr. 1992, blz. II-757, punt 311. Zie tevens zaak T-352/94, Mo och Domsjö 

AB/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-1989, punten 87 tot en met 96. 
740

  Hoewel het begrip "onderneming" in de zin van artikel 81, lid 1, niet noodzakelijk samenvalt met het 

begrip "vennootschap met rechtspersoonlijkheid" moet voor de toepassing en de tenuitvoerlegging van 

de beschikkingen steeds een natuurlijke of rechtspersoon worden gezocht tot welke de beschikking zal 

worden gericht. Zie zaak T-305/94, PVC, Jurispr. 1999, blz. II-0931, punt 978. 
741

 Zie ook het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak nr. T-203/01, Manufacture française des 

pneumatiques Michelin/Commissie, Jurispr. 2003, blz. II-4371, punt 290). 
742

 Zie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 juni 2005 in gevoegde zaken T 71/03 e.a., Tokai 

Carbon/Commissie, Jurispr. blz. II-10, punt 60; zie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak 

T 354/94 Stora Kopparbergs Bergslags/Commissie, Jurispr. 1998, blz. II-2111, punt 80, bevestigd door 

het Hof van Justitie in zaak C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags/Commissie, Jurispr. 2000, blz. I-

9925, punten 27-29; en zie het arrest van het Hof van Justitie in zaak 107/82 AEG/Commissie, Jurispr. 

1983, blz. 3151, punt 50. 
743

 Zie het arrest in de gevoegde zaken T-71/03 enz., Tokai Carbon/Commissie, reeds aangehaald, punt 61. 



157 

(544) Wanneer is vastgesteld dat een inbreuk op artikel 81 van het Verdrag is begaan, 

moet worden bepaald welke natuurlijke of rechtspersoon de onderneming 

exploiteerde op het ogenblik waarop de inbreuk is begaan, teneinde deze 

aansprakelijk te stellen. 

(545) De aansprakelijkheid voor onwettig gedrag kan overgaan op een opvolger wanneer 

de entiteit die de inbreuk heeft begaan niet meer bestaat. Wanneer een 

onderneming een inbreuk op artikel 81 van het Verdrag en/of artikel 53 van de 

EER-Overeenkomst heeft gepleegd en deze onderneming vervolgens de 

vermogensbestanddelen overdraagt die als middel tot het plegen van de inbreuk 

hebben gediend en de betrokken markt verlaat, zal deze onderneming toch 

aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuk indien zij blijft voortbestaan
744

. 

(546) Een andere conclusie is evenwel mogelijk wanneer een bepaalde activiteit van de 

ene op een andere onderneming wordt overgedragen in gevallen waarin de 

overdragende onderneming en de ontvangende onderneming economische banden 

hebben, d.w.z. wanneer zij tot dezelfde onderneming behoren. In dergelijke 

gevallen kan aansprakelijkheid voor gedragingen van de overdragende 

onderneming in het verleden zich uitstrekken tot de ontvangende onderneming, 

ondanks het feit dat de overdragende onderneming blijft voortbestaan
745

. 

(547) In antwoord op de mededeling van punten van bezwaar en verwijzend naar de 

rechtspraak van de Gemeenschapsrechter
746

, voeren Asahi en La Compagnie de 

Saint-Gobain aan dat de volledige eigendom op zich geen vermoeden doet 

ontstaan, maar dat aanvullende elementen vereist zijn. 

(548) Dit argument kan niet aanvaard worden. Zoals reeds in overweging (543) werd 

vermeld, kan de toewijzing van de aansprakelijkheid aan de moederonderneming 

inderdaad voldoende gebaseerd worden op een vermoeden dat voortvloeit uit de 

100%-eigendom
747

. Er kunnen evenwel aanvullende aanwijzingen worden gebruikt 

om het vermoeden te staven. Dezelfde beginselen gelden met het oog op de 

toepassing van artikel 53 van de EER-overeenkomst. 

8.2. Toepassing op deze zaak 

(549) Op grond van de in punt 8.1 genoemde beginselen dient de onderhavige 

beschikking te worden gericht tot de juridische entiteiten die deel uitmaken van de 

bij het kartel betrokken ondernemingen die in punt 2.2.1 zijn beschreven en/of 

deze ondernemingen vertegenwoordigen. Deze adressaten zijn ondernemingen die 

rechtsreeks aan het kartel deelnamen of moederondernemingen die deelnamen 
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 Zie het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-95/89, Enichem Anic SpA/Commissie 

(polypropyleen) Jurispr. 1991, blz. II-1623, en zaak C49/92P, Commissie/Anic Partecipazioni SpA, 

reeds aangehaald, punten 47-49. 
745

 Zie zaak Aalborg Portland/Commissie, reeds aangehaald, punten 354-360, als bevestigd in zaak T-

43/02, Jungbunzlauer AG/Commissie, Jurispr. 2006, blz. II-3435, punten 132-133. Dit beginsel is van 

toepassing op Splintex UK Ltd en Splintex France S.A. 
746

  Asahi verwees in het bijzonder naar het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 26 april 2007 in 

gevoegde zaken T-209/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 en 

T-136/02, Bolloré e.a./Commissie, Jurispr. blz. II-943. 
747

  Zie het arrest van het Hof van eerste aanleg van 12 september 2007 in zaak T-30/05, William Prym 

GmbH & Co. KG en Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissie, nog niet gepubliceerd in de 

Jurispr., punten 146 en 147. Zie ook het arrest van 12 december 2007 in zaak T-112/05 Akzo Nobel 

NV/Commissie, nog niet gepubliceerd in de Jurispr., punten 60 tot en met 62. 
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door een beslissende invloed op het gedrag en het commercieel beleid van hun 

dochterondernemingen uit te oefenen. Tezamen maken deze ondernemingen deel 

uit van de onderneming die de inbreuk op artikel 81 van het Verdrag en artikel 53 

van de EER-Overeenkomst heeft gepleegd. 

8.2.1. AGC 

8.2.1.1. AGC Flat Glass Europe SA/NV 

(550) Gedurende de periode van de inbreuk vond de deelname aan de heimelijke 

bijeenkomsten en/of andere contacten plaats via de heer [...] van Splintex SA 

(vanaf januari 2002 Splintex Europe SA en vanaf 1 januari 2004 AGC Automotive 

Europe SA
748

), de heer [...] van Splintex UK Ltd., de heren [...] van Splintex 

France Sàrl, de heren [...] van Glaverbel France, de heer [...] van Splintex 

Deutschland GmbH (op 1 januari 2004 overgenomen door AGC Automotive 

Germany GmbH
749

) en de heer [...] van Glaverbel Italy S.r.l. Deze ondernemingen 

dienen aansprakelijk te worden geacht voor hun rechtstreekse betrokkenheid bij 

het kartel van 18 mei 1998 tot 11 maart 2003. 

(551) Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex UK Ltd en Splintex France 

Sàrl waren, direct of indirect, 100% dochterondernemingen van Glaverbel SA 

(Glaverbel)
750

. Glaverbel had vanaf maart 1997 tot 1999 een 90%-deelneming, 

direct en indirect, in Splintex SA en Splintex Deutschland GmbH; vervolgens had 

zij een deelneming van 100% van 2000 tot 31 mei 2001, en daarna van 90% tot 

2004
751

. 

(552) De autoglasactiviteiten van de Glaverbel-groep waren oorspronkelijk 

ondergebracht bij de dochteronderneming Splintex SA, die op haar beurt een 

aantal dochterondernemingen in verscheidene lidstaten had. Sinds 

14 augustus 1996 bezat Glaverbel 100% van de aandelen van Splintex SA
752

. Op 

31 mei 2001 verwierf AS Technology, waarin Glaverbel een deelneming van 90% 

had
753

, de autoglasactiviteiten van Splintex SA en werd deze onderneming 

omgedoopt tot "Splintex Europe SA"
754

. Gezien de (directe of indirecte) invloed 

die de grootste (of enige) aandeelhouder Glaverbel op alle bij de 

autoglasactiviteiten van de groep betrokken juridische entiteiten uitoefende, is er 
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  Bij deze wijzigingen ging het zowel om de overdracht van vermogensbestanddelen als om de overname. 

De in de overwegingen (545) en (546) beschreven beginselen zullen daarom worden toegepast. 
749

 Splintex Deutschland GmbH werd overeenkomstig de beginselen van overweging (545) op 

25 augustus 2004 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 ondergebracht bij AGC Automotive 

Germany GmbH; zie e-mail van Glaverbel van 27 februari 2007, blz. 49771-49772, zie ook antwoord 

ex artikel 18 van 17 februari 2007, bijlage bij vraag 23A, blz. 13. 
750

 Zie antwoorden ex artikel 18 van Glaverbel van 13 oktober 2006, bijlage 2, blz. 6-12, en van 

2 februari 2007, dossier 182, blz. 2, blz. 47468-47474. Voor een toegankelijke versie, zie antwoord ex 

artikel 18 van 17 februari 2006, antwoord op vraag 23b, blz. 13740 e.v. (voor geconsolideerde 

ondernemingen) en dossier 183 (voor niet geconsolideerde ondernemingen). 
751

 Zie e-mail van Glaverbel van 27 februari 2007, blz. 49771-49772. 
752

 Zie ex artikel 18 van Glaverbel van 13 oktober 2006, blz. 3, blz. 47451, (bijlage 2.1). 
753

 De overige aandelen waren in handen van de Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) 

die in 1996 een overeenkomst had gesloten met Asahi en Glaverbel ("Convention de Reconversion") 

om de aandelen vóór 2004 geleidelijk aan Glaverbel terug te verkopen. Zie antwoord ex artikel 18 van 

Glaverbel van 13 oktober 2006, blz. 14, blz. 47462, zie ook e-mail van Glaverbel van 27 februari 2007, 

dossier 183, blz. 49771-49772. 
754  

Zie antwoord ex artikel 18 van Glaverbel van 13 oktober 2006, blz. 3, blz. 47451.  
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een veronderstelde aansprakelijkheid van de moederonderneming. Bijgevolg dient 

Glaverbel voor de inbreuk aansprakelijk te worden geacht van 18 mei 1998 tot 11 

maart 2003. 

(553) Bovendien is de Commissie van mening dat er nog andere elementen zijn die 

bevestigden (en derhalve de bovengenoemde veronderstelling staven) dat 

Glaverbel een beslissende invloed uitoefende op het marktgedrag van AGC 

Automotive, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex UK Ltd en 

Splintex France Sàrl. Deze elementen betreffen de organisatiestructuur en de 

rapportagelijnen. In de periode van 1995 tot maart 2002 waren de 

bedrijfsactiviteiten van Glaverbel SA en haar dochterondernemingen in Europa 

georganiseerd in drie functionele divisies: Building, Industries en Automotive. De 

sales director van de divisie autoglas was verantwoordelijk voor de algemene 

commerciële relaties met alle autofabrikanten
755

. Account managers beheerden de 

commerciële relatie met bepaalde autofabrikanten onder toezicht van de sales 

director. Het hoofd van de divisie "automotive" was ook de CEO van Splintex SA 

en lid van het uitvoerend comité van Glaverbel
756

. 

(554) Tot 1998 was de heer [...] [...] van de Glaverbel Groep
757

. Van 1998 tot circa maart 

2002 bekleedde de heer [...] deze functie
758

.
 
De heren [...], die deelnamen aan de in 

deze beschikking beschreven heimelijke afspraken, brachten hetzij rechtstreeks 

hetzij in laatste instantie verslag uit aan de heer [...] tot 1998 en vervolgens tot juni 

2003 aan de heer [...]
759

. De heer [...] nam zelf deel aan de in deze beschikking 

beschreven heimelijke afspraken. 

(555) Daarnaast moet Glaverbel als 100% eigenaar van AGC Automotive, 

directieverslagen opstellen waarin beknopt en op hoog niveau de lopende 

activiteiten, autoglas daaronder begrepen, worden behandeld; dit verslag bevat 

tevens informatie over de strategie en de ontwikkeling van de OE-activiteiten
760

. 

Daarom dient Glaverbel SA (thans omgedoopt tot AGC Flat Glass Europe SA/NV) 

aansprakelijk te worden geacht van 18 mei 1998 tot 11 maart 2003. 

8.2.1.2. Asahi Glass Co. Ltd 

(556) Asahi Glass Co Ltd ("Asahi") verwierf in 1981 een meerderheidsbelang in 

Glaverbel
761

. Gedurende de gehele periode van 18 mei 1998 tot 11 maart 2003 

bezat Asahi meer dan 55% van het aandelenkapitaal en tot december 2002 meer 

dan 60% van de stemrechten op de jaarlijkse algemene 

aandeelhoudersvergaderingen ("Assemblées générales") van Glaverbel
762

. Doordat 

op de vergaderingen van Glaverbel weinig aandeelhouders aanwezig waren, had 

Asahi in maart 1998 op elk van die aandeelhoudersvergaderingen meer dan 90% 

van de stemrechten. In mei 1998 daalde dit percentage tot 84% en vanaf mei 1999 
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Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, blz. 9, blz. 47322. 
756  

Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, blz. 9, blz. 47322. 
757  

Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, blz. 9, blz. 47322. 
758  

Zie antwoord ex artikel 18 van Glaverbel van 13 oktober 2006, bijlage 3, blz. 4, blz. 47491 en bijlage 4, 

jaarverslagen van 1995, 1996, 1997, blz. 47542-47545. 
759  

Zie antwoord ex artikel 18 van Glaverbel van 17 februari 2006, bijlage bij de vragen 24 en 25, blz. 

13633 e.v. 
760

  Zie antwoord ex artikel 18 van Glaverbel van 13 oktober 2006., blz. 6, blz. 47454. 
761  

Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, blz. 6, blz. 47319. 
762

 Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, blz. 3, blz. 47325. 
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steeg het opnieuw naar meer dan 96%
763

. Deze meerderheid was voldoende om de 

uitkomst van elke jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te bepalen, omdat 

besluiten bij eenvoudige meerderheid werden genomen dan wel, ingeval er een 

besluit moest worden genomen over de wijziging van het kapitaal of de ontbinding 

van de onderneming, met een meerderheid van 75%
764

. Wat de raad van bestuur 

betreft, hierin bezat Asahi gedurende de gehele periode van 18 mei 1998 tot 11 

maart 2003 ten minste een eenvoudige meerderheid
765

, welke voldoende was om 

het marktgedrag van Glaverbel te bepalen
766

. Vanaf december 2002 bezat Asahi 

100% van het aandelenkapitaal van en de stemrechten in Glaverbel
767

. Er bestaat 

derhalve een vermoeden dat Asahi Glass Co Ltd beslissende invloed uitoefende op 

Glaverbel en AGC Automotive. 

(557) Bovendien is de Commissie van oordeel dat er nog andere elementen zijn die 

bevestigen (en derhalve het bovengenoemde vermoeden staven) dat Asahi 

gedurende de periode van 18 mei 1998 tot 11 maart 2003 beslissende invloed 

uitoefende op het gedrag van Glaverbel op de betrokken markt. Deze elementen 

zijn de beslissingsbevoegdheid van Asahi als aandeelhouder van Glaverbel (zie 

overweging (558)), regelingen op het gebied van managementcommunicatie en 

rapportagelijnen tussen Asahi en Glaverbel (zie overweging (559)), en de 

integratie van AGC Automotive in de wereldwijde organisatiestructuur van de 

autoglasactiviteiten van Asahi (zie overweging (560)). Er waren daarnaast nog 

andere ondersteunende documenten uit de inbreukperiode (zie overwegingen 

(561), (562) en (563)). 

(558) Volgens de statuten van Glaverbel “kan de raad van bestuur de dagelijkse leiding 

aan anderen overdragen […]”
768

; het delegeren van de dagelijkse leiding is 

derhalve facultatief. Asahai had deze delegatieclausule gemakkelijk kunnen 

wijzigen als zij dit had gewild, hetzij bij besluit van de (door Asahi benoemde) 

raad van bestuur, hetzij bij een besluit van Asahi als aandeelhouder met meer dan 

60% van de stemrechten – een toereikend percentage om de statuten te wijzigen 

aangezien op de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van Glaverbel slechts 

weinig aandeelhouders aanwezig waren
769

, en zeker voldoende nadat de 

onderneming in december 2002 100% van de aandelen in Glaverbel had 
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  Zie antwoord ex artikel 18 van Glaverbel van 19 januari 2007, bijlage 2, blz. 48545 e.v. Het aantal 

Asahi-aandelen dat vertegenwoordigd was op de aandeelhoudersvergadering in mei 1997 en de 

volgende vergadering in mei 1998, beliep [80-90]%; in oktober 1998 was dit ongeveer [80-90]%. Vanaf 

mei 1999 was het aantal Asahi-aandelen dat vertegenwoordigd was op de jaarlijkse 

aandeelhoudersvergadering, [90-100]%. 
764

  Zie de artikelen 32 en 33 van de statuten van Glaverbel van 17 juni 1997, die in de huidige versie van 

5 oktober 1998 ongewijzigd zijn gebleven. Band 179, bijlage 1 van het antwoord van Glaverbel van 

19 januari 2007, blz. 48501-48502. 
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  Zie door Asahi ingediend document van 22 december 2006, blz. 48178-48179. 
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  Zie artikel 18 van de statuten van Glaverbel van 17 juni 1997, dat in de huidige versie van 

5 oktober 1998 ongewijzigd is gebleven. Band 179, bijlage 1, van het antwoord van Glaverbel van 

19 januari 2007, blz. 48498-48499. 
767  

Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, blz. 9, blz. 47322. 
768

 Vertaling van de Commissie van artikel 21 van de statuten, dat de volgende zinsnede bevat: "Le conseil 

d’administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la 

société en ce qui concerne cette gestion […]", blz. 48499. 
769

 Zie notulen van de jaarlijkse vergaderingen 1997-2002. Antwoord van Glaverbel op het verzoek ex 

artikel 18 van de Commissie van 15 januari 2007, bijlage 2, blz. 48545 en volgende, zie 49133 en 

volgende. 
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verworven
770

. In dit geval lijkt de bewuste keuze om de bestuurlijke taken te 

delegeren (en de "oude" personeelsleden van Glaverbel te behouden) eenvoudig 

een beleidsbeslissing.  

(559) Belangrijker is dat Asahi een afschrift van een memorandum heeft overgelegd 

betreffende [...]
771

. [...]
772

.  

(560) Dat Asahi beslissende invloed uitoefende op het gedrag en het algemene 

commerciële beleid van Glaverbel blijkt verder uit de reorganisatie van de 

autoglasactiviteiten binnen de Asahi-groep die in het voorjaar van 2002 

plaatsvond. Op 1 april 2002 richtte Asahi een mondiaal bedrijfsonderdeel op onder 

de naam Automotive Glass Company, gevestigd in Japan, dat geen 

rechtspersoonlijkheid bezit doch dat belast is met de internationale 

autoglasactiviteiten van Asahi
773

. Dit bedrijfsonderdeel werd tot 1 april 2004 

geleid door de heer [...]; deze werd vervolgens vervangen door de heer [...].
774

 

Bovendien heeft Asahi een persmededeling gepubliceerd waaruit zeer duidelijk 

blijkt dat er, wat de autoglasactiviteiten betreft, sprake is van een geïntegreerde 

internationale bedrijfsvoering ten aanzien van Europa, Noord-Amerika en Japan
775

. 

(561) De beslissende invloed van Asahi op haar dochterondernemingen Glaverbel en 

AGC Automotive wordt tevens bevestigd door [...]. 

(562) Op 8 september 2002 zond de heer [...]
776

, […], twee e-mails aan onder anderen de 

heren [...]
777

, [...]
778

, [...] van AGC Automotive, de heer [...], [...] van Automotive 

Glass Company in Tokyo en [...], [...] voor [...]. Hierin zette hij, na een 

gezamenlijk bezoek aan[…], de ten aanzien van […] te volgen strategie uiteen en 

ging hij tevens in op prijszetting en volume. De e-mails werden ook aan andere 

Japanse directieleden toegezonden zoals de heren [...].
779

 In deze e-mails verwees 

de heer [...] met name naar een bijeenkomst die in Parijs tussen Asahi en […] had 

plaatsgevonden waarbij hij de vertegenwoordigers van Asahi met name noemde 

(de heren [...]) en opmerkte: "Wij zijn overeengekomen een plan op te stellen om 

een studie te laten uitvoeren van het […]-programma teneinde aan het eind van 

het jaar over een gemeenschappelijke aanbeveling te beschikken. Er zijn een 

aantal problemen en bepaalde creatieve mogelijkheden. Wij zullen samenwerken 

om een gezamenlijke oplossing te vinden die waarde kan scheppen."
780

. 

(563) In februari 2003 bracht het global marketing team van Automotive Glass Company 

in Japan een verslag uit over de wereldwijde prijsstrategie van AGC, een verslag 
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Zie antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, blz. 9, blz. 47322. 
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 Antwoord van Asahi van 13 oktober 2006 op het verzoek om inlichtingen van 13 september 2006, blz. 

47434-47443. 
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 Antwoord ex artikel 18 van Asahi van 13 oktober 2006, zie dossier 171, blz. 47435-47447. 
773

 Zie antwoord ex artikel 18 van Glaverbel van 13 oktober 2006, blz. 5, blz. 47322. 
774  

Zie antwoord ex artikel 18 van Glaverbel van 17 februari 2006, bijlagen bij vragen 24 en 25 (tabel van 

de heer […]), blz. 13633 e.v. (blz. 13641). 
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Persmededeling van 6 maart 2003, http://www.agc.co.jp/english/news/2003/0306_a.pdf 
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 [...]. 
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 [...]. 
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 [...]. 
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 [...]. 
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Zie document CC7, blz. 1495-1497. Voor opmerkingen over prijszetting en volume zie met name blz. 

1495. De "start of production" voor de […] was in 2006, zie blz. 1495. 
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dat mede was opgesteld door [...]
781

. In dit verslag werden mogelijkheden op het 

gebied van prijszetting besproken en kwamen maatregelen aan bod om de 

rentabiliteit te verbeteren. [...]
782

. De heer [...], de auteur van het verslag, prees het 

werk dat door [...] en andere regionale medewerkers (onder wie andere Europese 

medewerkers) was verricht voor alle prijsopgaven en de tijd die zij aan 

vergaderingen en persoonlijke gesprekken hebben besteed om het prijsverslag op 

te stellen. In de samenvatting van het verslag wordt bovendien verklaard: "[...]". 

De argumenten van Asahi voorafgaand aan en in antwoord op de mededeling van punten van 

bezwaar 

(564) Asahi betoogt in haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar dat zij 

niet aansprakelijk moet worden gesteld voor het concurrentiebeperkend gedrag in 

het kader van de autoglasactiviteiten van Glaverbel dat door de 

dochteronderneming van Glaverbel, AGC Automotive, gedurende de betrokken 

inbreukperiode aan de dag werd gelegd, omdat zij niet deel had genomen aan de 

onwettige afspraken en hiervan zelfs niet op de hoogte was, en zij geen beslissende 

invloed uitoefende op het zakelijke gedrag van haar dochteronderneming 

Glaverbel, noch in de periode waarin zij geen 100%-deelneming in deze 

onderneming bezat, noch in de periode waarin zij wel een 100%-deelneming had. 

In haar antwoord en in de documenten gedateerd 22 november 2007 en 

20 december 2007 die Asahi vervolgens indiende, bracht zij met name de 

hiernavolgende argumenten naar voren.  

(565) Ten eerste is Asahi, wat het vermoeden van beslissende invloed op haar 

dochterondernemingen Glaverbel en AGC Automotive betreft, het niet eens met de 

uitlegging van de rechtspraak van de Gemeenschapsrechter door de Commissie. 

Volgens Asahi dient een moederonderneming slechts aansprakelijk te worden 

gesteld voor het onwettig gedrag van haar dochteronderneming indien zij 

daadwerkelijk invloed uitoefende op de dagelijkse leiding van die 

dochteronderneming. In tegenstelling tot de situatie in het kader van de controle op 

concentraties is de loutere mogelijkheid om beslissende invloed op een andere 

onderneming uit te oefenen niet voldoende om te concluderen dat de entiteit met 

beslissende invloed en de onder invloed staande entiteit tot dezelfde onderneming 

behoren. Zij meent dat de Commissie, om de moederonderneming aansprakelijk te 

stellen, ongeacht of er sprake was van een deelneming van 100% of niet, moet 

bewijzen dat Asahi instructies verstrekte inzake het strategische commerciële 

gedrag van Glaverbel en AGC Automotive en/of dat Glaverbel en AGC 

Automotive Asahi's instructies met betrekking tot hun strategische commerciële 

gedrag in alle materiële opzichten uitvoerden. Deze instructies omvatten tevens 

instructies met betrekking tot de dagelijkse leiding van de dochteronderneming
783

. 

(566) Bovendien is Asahi het wat het vermoeden van beslissende invloed betreft (zie 

punt 402 van de mededeling van punten van bezwaar) niet met de Commissie eens 

dat de 100%-deelneming van de moedermaatschappij in de dochteronderneming 

volstaat om te vermoeden dat de moederonderneming daadwerkelijk beslissende 

invloed op het marktgedrag van de dochteronderneming uitoefende, en de 

bewijslast van de Commissie naar de moederonderneming/dochteronderneming te 
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Zie [...], document SM36, blz. 1397-1394. 
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 Zie document SM36, blz. 2 van het verslag, blz. 1389. 
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 Zie antwoord van Asahi op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 10 en 11. 
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verschuiven. Asahi is van mening dat de bewijslast in het geval van een volledige 

deelneming niet verschuift. 

(567) Ten slotte betoogt Asahi dat een deelneming van minder dan 100% in een 

dochteronderneming een nog zwakkere basis is voor een vermoeden van 

beslissende invloed dat de bewijslast inzake de al dan niet daadwerkelijke 

uitoefening van beslissende invloed doet verschuiven van de Commissie naar de 

moederonderneming; zij concludeert dat, gezien het ontbreken van enig 

vermoeden, de bewijslast inzake de beslissende invloed op de dochteronderneming 

niet verschuift
784

. Asahi is het dan ook niet eens met het feit dat de Commissie nog 

verder gaat door te verklaren dat een dergelijk vermoeden, zelfs indien er geen 

100%-deelneming is, op basis van de volgende feiten kan worden aangetoond: de 

moederonderneming bezit de meerderheid van de stemrechten en het 

aandelenkapitaal van de dochteronderneming, kan het resultaat van de 

aandeelhoudersvergaderingen van de dochteronderneming bepalen, en benoemt 

een meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de dochteronderneming 

(zie overwegingen (556) en (557)). 

(568) Wat het laatste punt betreft is Asahi allereerst van mening dat een 

moederonderneming per definitie de meerderheid van het aandelenkapitaal en de 

stemrechten van haar dochterondernemingen in handen heeft en dat dit als zodanig 

geen aanleiding kan vormen voor een vermoeden van beslissende invloed. Ten 

tweede is het feit dat Asahi het resultaat van de aandeelhoudersvergaderingen van 

Glaverbel had kunnen bepalen irrelevant, omdat in de betrokken periode geen 

besluit werd genomen over de dagelijkse leiding van Glaverbel of het commerciële 

beleid van de onderneming. Ten derde werden de beslissingsbevoegdheden 

waarover de aandeelhouders van Glaverbel beschikten rechtens toegekend en ten 

slotte doet het feit dat Asahi de meeste leden van de raad van bestuur heeft 

benoemd evenmin terzake. Volgens Asahi had de raad van bestuur van Glaverbel 

de dagelijkse leiding overgedragen aan het uitvoerend comité, en was zijn rol 

derhalve beperkt tot de goedkeuring van de begroting, de jaarrekeningen en 

bepaalde belangrijke investeringen
785

. 

(569) Ten aanzien van de delegatiebevoegdheden die door de Commissie worden 

genoemd (zie overweging (558)), is Asahi van oordeel dat het "facultatieve" 

karakter van de delegatiebevoegdheden bij Glaverbel en het feit dat hierin door 

Asahi te allen tijde verandering kon worden gebracht, geen bewijs kan vormen dat 

Asahi beslissende invloed op Glaverbel uitoefende; dit toont juist aan dat het 

personeelsbeheer van Glaverbel onafhankelijk was van Asahi
786

. 

(570) Verder meent Asahi dat, voor de beoordeling van de beslissende invloed, de 

bijkomende elementen die door de Commissie in de mededeling van punten van 

bezwaar worden genoemd ofwel niet relevant zijn ofwel geen bewijskracht 

hebben, en dat de Commissie het vermoeden van beslissende invloed derhalve niet 

heeft kunnen staven. Deze bijkomende elementen betreffen [...]. 

(571) Wat het memorandum betreft [...]
787

. 
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 Zie antwoord van Asahi op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 12 en 13. 
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 Zie antwoord van Asahi op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 15 tot en met 17. 
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 Zie antwoord van Asahi op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 17. 
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 Zie antwoord van Asahi op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 18-19. 
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(572) Wat [...] betreft, [...]
788

. 

(573) Wat de e-mailcorrespondentie van [...] betreft [...].
789

. 

(574) Een ander element waarop de Commissie heeft gewezen betreft [...]
790

. [...]
791

. 

[...]
792

. 

(575) Verder vermeldt Asahi dat zij het conglomeraat als bedrijfsmodel heeft toegepast 

om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hierdoor is zij niet 

rechtstreeks betrokken bij de uitoefening van haar plaatselijke bedrijfsactiviteiten 

maar worden de toezicht- en besluitvormingsfuncties gedelegeerd en 

gedecentraliseerd. De plaatselijke bedrijfsleiding van Glaverbel was in dit opzicht 

onafhankelijk, omdat het uitvoerend comité van Glaverbel ruime leidinggevende 

bevoegdheden had en er nooit een medewerker van Asahi in dit comité is 

benoemd. Verder wijst de onderneming erop dat er andere belangrijke 

minderheidsaandeelhouders waren en dat in de raad van bestuur van Glaverbel ook 

onafhankelijke bestuurders zitting hadden
793

. Verder benadrukt Asahi het verschil 

tussen Asahi/Glaverbel en Glaverbel/AGC. Terwijl Glaverbel actief betrokken was 

bij de strategische commerciële beslissingen van AGC, was hiervan in de relatie 

tussen Asahi en Glaverbel en/of AGC geen sprake
794

. 

(576) Ten slotte vermeldt Asahi het rechtsbeginsel van de "doorbraak van 

aansprakelijkheid", volgens hetwelk een moederonderneming slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden aansprakelijk wordt gesteld. De onderneming 

verklaart dat zij uit hoofde van dit rechtsbeginsel, in verscheidene jurisdicties niet 

aansprakelijk zou worden gesteld voor het gedrag van Glaverbel. 

Beoordeling van de argumenten van Asahi door de Commissie 

(577) De Commissie stemt niet in met de argumenten die door Asahi zijn aangevoerd om 

aan te tonen dat zij gedurende de betrokken periode geen beslissende invloed 

uitoefende op haar dochteronderneming Glaverbel, en wel om de volgende 

redenen. 

(578) Dat de Commissie erkent dat Asahi niet rechtstreeks betrokken was bij de inbreuk 

en wellicht hiervan niet op de hoogte was, betekent niet dat zij Asahi niet 

aansprakelijk acht tezamen met haar dochterondernemingen die rechtstreeks aan 

het mededingingsbeperkende gedrag en de inbreuk hebben deelgenomen. Het is 

niet nodig te bewijzen dat de moederonderneming rechtstreeks betrokken was bij 

of op de hoogte was van de mededingingsverstorende activiteiten. In de woorden 

van het Hof van Justitie: "Voor de inbreuk op de communautaire 

mededingingsregels moet in beginsel de natuurlijke of rechtspersoon aansprakelijk 

worden gehouden, die de betrokken onderneming leidde toen de inbreuk werd 
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gepleegd, […]"
795

. Het volstaat dat zowel de moeder- als de dochteronderneming 

deel uitmaken van een unitaire organisatie die een bepaald economisch doel 

nastreeft en ertoe kan bijdragen dat er inbreuk wordt gepleegd op het 

mededingingsrecht. Deze conclusie wordt door een grote hoeveelheid 

jurisprudentie ondersteund
796

, waarin steeds wordt gewezen op het ontbreken van 

zelfstandigheid van de dochteronderneming bij het bepalen van haar gedrag op de 

markt en niet, meer specifiek, met betrekking tot de inbreuk. 

(579) Asahi tracht het vermoeden van aansprakelijkheid dat gebaseerd is op het feit dat 

zij al dan niet middellijk een 100%-belang (of bijna 100%-belang) had in de 

dochterondernemingen die rechtstreeks bij de mededingingsbeperkende 

activiteiten waren betrokken (zie overweging 1) en tot welke deze beschikking is 

gericht, te weerleggen. Zo verklaart zij dat haar dochterondernemingen hun 

dagelijkse activiteiten uitoefenden zonder nauwkeurige instructies van de 

moederonderneming. De Commissie verwerpt dit argument. Het feit dat 

dochterondernemingen dagelijkse activiteiten ontplooien zonder precieze 

instructies van de leiding van de groep, is in een goed geleid concern volkomen 

normaal en bewijst niet dat de dochteronderneming in kwestie een zelfstandige 

entiteit op de markt is. De dochteronderneming moet het vermoeden van 

aansprakelijkheid niet aan de hand van zelfstandigheid bij de normale dagelijkse 

activiteiten weerleggen, maar juist met betrekking tot de belangrijkste strategische 

beslissingen waarmee zij geconfronteerd wordt, zoals het bepalen welke 

bedrijfsactiviteiten zullen worden verricht, de fusie met of overname van andere 

ondernemingen, wanneer en waar te investeren, waar grondstoffen in te kopen, aan 

wie te verkopen, wat te doen met de winst die door de dochteronderneming wordt 

gegenereerd, wie te benoemen om de dochteronderneming te leiden, of de 

dochteronderneming een rapportageplicht heeft ten aanzien van andere entiteiten 

van de groep, en of de dochteronderneming zich moet houden aan de strategische 

doelstellingen die door de leiding van de groep zijn vastgesteld. Het volstaat niet 

om te beweren dat er sprake is van zakelijke autonomie zonder overtuigend aan te 

tonen dat dergelijke cruciale zakelijke beslissingen zelfstandig worden 

genomen
797

. 

(580) Ten aanzien van de verwijzing van Asahi naar de context van de 

concentratiecontrole (zie overweging (565)), is het standpunt van de Commissie 

dat "zeggenschap" niet moet worden toegepast in de zin van Verordening (EG) nr. 

139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op 

concentraties van ondernemingen (de "EG-concentratieverordening")
798

, d.w.z. dat 

"de mogelijkheid om beslissende invloed uit te oefenen" op zich reeds voldoende 

is om een moederonderneming aansprakelijk te stellen. Zoals het Hof heeft 

geoordeeld in het arrest AEG, bevestigd door andere rechtspraak
799

, dient wel 

rekening te worden gehouden met de vraag of de onderneming daadwerkelijk van 

haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt
800

. In het onderhavige geval kan de 

Commissie aantonen dat de moederonderneming beslissende invloed op het 
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marktgedrag van haar dochteronderneming uitoefende (zie overwegingen (556) tot 

en met (563)). Bovendien weerlegt de Commissie de argumenten van Asahi in de 

overwegingen (584) tot en met (587) meer in detail op basis van deze bijkomende 

elementen, die illustreren waarom Asahi volgens de Commissie beslissende 

invloed op Glaverbel uitoefende.  

(581) Het standpunt van Asahi betreffende de rapportagelijnen en de bijkomende 

elementen die door de Commissie zijn gebruikt, kan niet worden aanvaard. Het 

bestaan van rapportagelijnen, specifieke communicatieprincipes evenals de overige 

ondersteunende documenten met betrekking tot het commerciële gedrag en de 

prijszettingsactiviteiten van de dochteronderneming tonen aan dat de 

moederonderneming een mechanisme tot stand had gebracht waarmee zij toezicht 

kon houden op de bedrijfsactiviteiten van haar dochteronderneming en ervoor kon 

zorgen dat deze in overeenstemming waren met de door haar vastgestelde zakelijke 

doelstellingen en strategieën. 

(582) De argumenten van Asahi met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten en het 

conglomeraatmodel (zie overweging (575)) kunnen worden gebruikt om aan te 

tonen dat Asahi en Glaverbel deel uitmaken van een enkele onderneming. Het feit 

dat de moederonderneming besluitvormingsfuncties heeft gedecentraliseerd is niet 

bepalend voor de vraag of zij met de operationele eenheden van de groep als één 

economisch geheel moet worden beschouwd. De verdeling van taken is een 

normaal verschijnsel binnen een groep ondernemingen. De Automotive Glass 

Company omvat, zoals in overweging (572) is opgemerkt, de 

dochterondernemingen van Asahi Glass Company Limited op het gebied van 

autoglas en vormt als zodanig een onderdeel van de groepsstructuur. Een 

economische eenheid vervult per definitie alle voornaamste functies van een 

economisch subject binnen de juridische entiteiten waaruit zij is samengesteld. 

Ondernemingen van een groep en bedrijfsclusters die voor hun investeringen, 

financiën en bedrijfsvoering op een centraal orgaan zijn aangewezen, kunnen niet 

als zelfstandige economische eenheid worden beschouwd.  

(583) Verder kan de redenering van Asahi met betrekking tot het delegeren van 

bevoegdheden aan het uitvoerend comité, niet worden aanvaard. Ten eerste bewijst 

het besluit van Asahi om een bestaand bestuursstelsel niet te wijzigen niet dat er 

geen sprake was van beslissende invloed. Het uitoefenen van beslissende invloed 

wordt niet bepaald door het vermogen om het bedrijf in kwestie goed te leiden, 

maar door de uitoefening van invloed op dat bedrijf. Het is een gegeven dat 

gedurende de inbreukperiode een meerderheid van de stemgerechtigde leden van 

de raad van bestuur van Glaverbel tegelijkertijd leidinggevende functies bij Asahi 

bekleedde
801

. Uit deze samenstelling van de raad van bestuur blijkt hoezeer de 

moederonderneming betrokken was bij de dochteronderneming, waardoor zij 

beslissende invloed kon uitoefenen op het commerciële beleid van de 

dochteronderneming op de markt.
802

. Ook indien de (dagelijkse) leidinggevende 

taken van de raad van bestuur van Glaverbel aan het uitvoerend comité werden 

gedelegeerd betekent dit nog niet dat de raad van bestuur geen beslissende invloed 

op het commercieel beleid van de dochteronderneming uitoefende; dit is immers 

de normale taak van de directeuren van een onderneming. Doordat leidinggevende 

                                                 
801

 Zie door Asahi ingediende documenten van 22 december 2006, blz. 48178 tot en met 48184. 
802

 Zie arrest in gevoegde zaken T-109/02 e.a., Bolloré/Commissie, reeds aangehaald, punt 138. 
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personeelsleden van Asahi zitting hadden in de raad van bestuur was er derhalve 

sprake van rechtstreekse invloed van de moederonderneming zelf. Voorts is, zoals 

in overweging (558) is opgemerkt, de delegatie van bestuurlijke taken optioneel; 

de beslissing hierover berust volledig bij Asahi Glass Company Limited. Het is 

een vrijwel universeel kenmerk van een goed geleid bedrijf dat gespecialiseerde 

kennis nodig heeft, dat bevoegdheden worden verleend aan de plaatselijke leiding 

van een dochteronderneming die onder volledige zeggenschap staat. Het is daarom 

niet meer dan logisch dat de Europese dochteronderneming over aangelegenheden 

beslist die verband houden met de bijzondere kenmerken van de Europese markt. 

(584) Wat het memorandum betreft (zie overweging (559)), [...]
803

. 

(585) Bovendien [...]. 

(586) [...] de twee e-mails die [...] heeft toegezonden [...].  

(587) Ten aanzien van [...].  

(588) De beoordeling van de aansprakelijkheid van een van de moederondernemingen in 

de beschikking "Ruwe tabak-Spanje" van de Commissie is voor deze zaak niet 

relevant, omdat de Commissie heeft aangetoond dat Asahi beslissende invloed op 

haar dochteronderneming uitoefent. 

(589) Wat de "doorbraak van aansprakelijkheid" betreft, is een verwijzing naar 

verschillende rechtsgebieden waar een dergelijke doctrine gebruikt kan worden 

niet passend in het kader van een inbreuk op artikel 81 van het Verdrag.  

(590) Om bovengenoemde redenen dient Asahi Glass Company Limited hoofdelijk 

aansprakelijk te worden geacht tezamen met haar dochterondernemingen 

Glaverbel SA (thans AGC Flat Glass Europe SA/NV), AGC Automotive Europe 

SA, Splintex UK Ltd., Splintex France Sàrl, Glaverbel France SA, Splintex 

Deutschland GmbH (thans AGC Automotive Germany GmbH) en Glaverbel Italy 

S.r.l. 

8.2.1.3. Conclusie 

(591) Op basis van het vermoeden van beslissende invloed waartoe de deelneming van 

100% ten tijde van de inbreuk aanleiding geeft alsook van de in punt 8.2.1. 

besproken bijkomende elementen, is de Commissie van oordeel dat Asahi 

gedurende de gehele periode van 18 mei 1998 tot 11 maart 2003 beslissende 

invloed op het gedrag van haar dochterondernemingen uitoefende. Asahi Glass Co 

Ltd moet daarom hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld tezamen met Glaverbel 

SA (thans AGC Flat Glass Europe SA/NV), AGC Automotive Europe SA, 

Splintex UK Ltd., Splintex France Sàrl, Glaverbel France SA, Splintex 

Deutschland GmbH (thans AGC Automotive Germany GmbH) en Glaverbel Italy 

S.r.l., omdat zij onderdeel vormen van de onderneming die de inbreuk pleegde in 

de periode van 18 mei 1998 tot 11 maart 2003. 
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 Zie het aanvullende antwoord van Asahi van 13 oktober 2006 op het verzoek om inlichtingen van 

13 september 2006, blz. 47434-47443. 
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(592) Derhalve moet deze beschikking worden gericht tot Asahi Glass Co Ltd, Glaverbel 

SA (thans AGC Flat Glass Europe SA/NV), AGC Automotive Europe SA, 

Splintex UK Ltd., Splintex France Sàrl, AGC Automotive (UK) Limited, 

Glaverbel France SA, Splintex Deutschland GmbH (thans AGC Automotive 

Germany GmbH) en Glaverbel Italy S.r.l. 

8.2.2. Saint-Gobain 

8.2.2.1. Saint-Gobain Sekurit France SA en Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. 

KG 

(593) De heer [...] (zie overweging (603)), de heer [...], medewerker van Saint-Gobain 

Sekurit France SA, en de heren […], medewerkers van Saint-Gobain Sekurit 

Deutschland GmbH & Co. KG, hebben deelgenomen aan de inbreuk die in deze 

beschikking wordt beschreven. Saint-Gobain Sekurit France SA en Saint-Gobain 

Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG moeten daarom aansprakelijk worden 

geacht voor hun rechtstreekse betrokkenheid bij het kartel.  

8.2.2.2. Saint-Gobain Glass France SA 

(594) Gedurende de periode van 10 maart 1998 tot 11 maart 2003 had Saint-Gobain 

Glass France SA 100% van de onderneming Saint-Gobain Sekurit France SA in 

handen
804

. Overeenkomstig de in overwegingen (540) tot en met (548) vermelde 

rechtspraak bestaat er derhalve een vermoeden dat Saint-Gobain Glass France SA 

beslissende invloed uitoefende op Saint-Gobain Sekurit France SA (zie 

overwegingen (540) tot en met (546)). 

(595) Bovendien is de Commissie van mening dat er nog andere elementen zijn die 

bevestigen (en derhalve dit vermoeden staven) dat Saint-Gobain Glass France SA 

beslissende invloed uitoefende op het marktgedrag van Saint-Gobain Sekurit 

France evenals van Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG en andere 

Sekurit-bedrijven. Deze elementen hebben betrekking op de werking en de 

organisatie van de Saint-Gobain-groep, in het bijzonder de autoglasdivisie en het 

feit dat [...] overlappende functies binnen de groep bekleedde, en de rapportage 

binnen de groep (zie overwegingen (600) tot en met (605)). 

(596) Autoglas behoort tot de vlakglasdivisie ("Pôle Vitrage") van La Compagnie de 

Saint-Gobain SA ("Saint-Gobain"), een van de vijf divisies van Saint-Gobain. De 

vlakglasdivisie bestaat uit vier bedrijfsonderdelen, waarvan autoglas er één is. De 

verkoop van autoglas aan OEM is ondergebracht bij de bedrijvengroep Saint-

Gobain Sekurit ("SGS"). Er zijn SGS-bedrijven in bijvoorbeeld Duitsland, SGS 

Deutschland, in België, SGS Benelux, en Frankrijk, SGS France. Alle operationele 

ondernemingen van Saint-Gobain Sekurit vallen onder het overkoepelende Saint-

Gobain Sekurit International ("SGSI"), een louter organisatorische structuur 

zonder rechtspersoonlijkheid die werd opgericht om ervoor te zorgen dat alle 

entiteiten binnen SGS een gemeenschappelijk commercieel beleid zouden 

uitvoeren
805

. 
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Zie bijlage 9 bij het antwoord ex artikel 18 van 26 januari 2006 van Saint-Gobain Glass France, 

blz. 14391. 
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 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 24 februari 2006, blz. 22-23, blz. 18670-

18671 en 18857-18889 (bijlage 9). 
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(597) Van 1995 tot januari 2001 was [...]; vanaf januari 2001 werd deze functie bekleed 

door de heer [...]. De [...] van 1994 tot eind 2004 was de heer [...], bijgestaan door 

de heren [...] van 1996 tot 2000 en [...] van maart 2000 tot eind 2004
806

. Alle 

beslissingen van het bedrijfsonderdeel autoglas, waar alle SGS-ondernemingen 

onder vielen, worden in laatste instantie goedgekeurd door de heer [...]
807

. De 

Commissie heeft verscheidene e-mails gekopieerd waaruit blijkt dat de heer [...], 

ook toen hij eenmaal als [...] was afgetreden, betrokken was bij de dagelijkse 

leiding van de autoglasactiviteiten. In september 2002 trad hij bijvoorbeeld op in 

verband met een bepaald project, de akoestische PVB, waarbij hij zelfs het bedrag 

aan royalties bepaalde voor een licentie aan Pilkington
808

.  

(598) Aangezien Saint-Gobain Glass France verantwoordelijk is voor het commerciële 

beleid van de Sekurit-bedrijven, de heer [...] van 1995 tot 2001 [...] was en nog 

steeds [...], dient Saint-Gobain Glass France SA aansprakelijk te worden geacht 

voor haar dochterondernemingen die rechtstreeks aan de onwettige gedragingen 

hebben deelgenomen. 

8.2.2.3. La Compagnie de Saint-Gobain SA 

Bevindingen van de Commissie 

(599) Gedurende de gehele periode van 10 maart 1998 tot 11 maart 2003 was la 

Compagnie de Saint-Gobain (in dit punt "La Compagnie" genoemd) de volledige 

(indirecte) eigenaar van Saint-Gobain Glass France SA, die aansprakelijk moet 

worden geacht omdat een aantal van haar medewerkers rechtstreeks aan het kartel 

deelnamen (zie overwegingen (97) en (597))
809

. Overeenkomstig de in punt 8.1 en 

de overwegingen (540) tot (548) genoemde rechtspraak bestaat er derhalve een 

vermoeden dat La Compagnie beslissende invloed uitoefende op Saint-Gobain 

Glass France SA. Derhalve maken La Compagnie en Saint-Gobain Glass France 

SA tezamen deel uit van de onderneming die de inbreuk heeft gepleegd. 

(600) Bovendien is de Commissie van mening dat er nog andere elementen zijn die 

bevestigen dat La Compagnie gedurende de gehele periode van 10 maart 1998 tot 

11 maart 2003 beslissende invloed uitoefende op het strategische commerciële 

gedrag van Saint-Gobain Glass France SA op de betrokken markt. Deze elementen 

betreffen de bedrijfsstructuur van de Saint-Gobain-groep, de overlappende functies 

van de heer [...] binnen de Saint-Gobain-groep en de samenstelling van de raad van 

bestuur van Saint-Gobain Glass France SA. 
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 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 24 februari 2006, bijlage 10, blz. 18871 

en 18890-18892. Zie ook bladzijden 14425 en 14426. 
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Zie antwoord van Saint-Gobain van 4 oktober 2006, blz. 4, blz. 47204. 
808  

Zie de volgende door de Commissie tijdens de inspecties gekopieerde documenten: e-

mailcorrespondentie van 11 september 2002, dossier 21, cd-rom, blz. 40158, e-mails van 7 december 

1999, blz. 5877, 12 februari 2003, blz. 5917, 29 april 2002, blz. 5920, 19 januari 2000, blz. 5966, 

6 november 2000, blz. 6008, 8 juli 2002, blz. 3827-3828, 26 april 1999, blz. 4035, 25 februari 2002, 

blz. 4915 en 10 december 2001, blz. 8127. 
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De Stora-arresten bevestigen dat het feit dat beslissende invloed via een keten van ondernemingen 

wordt uitgeoefend geen gevolgen heeft voor de vraag of de moeder- en de dochteronderneming een 

economische eenheid vormen. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het vermoeden dat een 

volledige dochteronderneming haar marktgedrag niet zelfstandig bepaalt van toepassing is, ongeacht of 

er sprake is van een rechtstreekse of middellijke deelneming (zaak T-203/01, Michelin/Commissie, 

reeds aangehaald, punt 290). 
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(601) Ten eerste wordt de groep op de website van Saint-Gobain gepresenteerd als 

wereldleider op alle terreinen waarop zij actief is, en bestaan er 

gemeenschappelijke beginselen die op alle ondernemingen van de groep van 

toepassing zijn, alsook een groepsstrategie
810

. De organisatiestructuur van de groep 

zoals deze in de overwegingen (13) en (14) wordt beschreven en die alle 

activiteiten van de groep omvat, werd opgezet bij besluit van de uiteindelijke 

moederonderneming van de groep, La Compagnie. De activiteiten van de Saint-

Gobain-groep zijn ondergebracht in specifieke divisies, wat suggereert dat de 

groep zich specifiek wil richten op de verschillende bedrijfsonderdelen (die 

volgens de statuten van de moederonderneming door de dochterondernemingen 

worden verricht), en dat La Compagnie verantwoordelijk blijft voor de 

uiteindelijke structuur en het gedrag van de groep. Deze divisies, die zelf hun 

operaties beheren en de commerciële en marketingstrategieën met betrekking tot 

hun eigen activiteiten bepalen en ten uitvoer leggen, maken niettemin deel uit van 

een algemeen operationeel beheerskader dat het businessmodel van de groep ten 

uitvoer legt
811

. De ontplooide initiatieven en bereikte resultaten stemmen overeen 

met de prioriteiten en doelstellingen die door de groepsleiding van La Compagnie 

voor alle bedrijfsonderdelen van de groep zijn vastgesteld
812

. 

(602) Hoewel de bedrijfsoriëntatie (bijvoorbeeld businessplannen en begrotingen) en 

belangrijke operationele bedrijfsbeslissingen ook op het niveau van de 

bedrijfsonderdelen worden vastgesteld, worden deze beslissingen uiteindelijk door 

de [...] genomen
813

. Zoals in overweging (596) is vermeld, vormt autoglas een van 

de vier bedrijfsonderdelen van de vlakglasdivisie die op haar beurt een van de vijf 

divisies van de Saint-Gobain-groep is
814

. 

(603) Ten tweede zijn er hiërarchische structuren, een rapportagestructuur en 

multifunctionele bedrijfsleiders die de opvatting dat de "autoglas"-

bedrijfsonderdelen op de markt geen zelfstandige positie innamen, verder 

ondersteunen. Met name de heer [...] vervult een aantal functies binnen de Saint-

Gobain-groep. Op het niveau van La Compagnie is hij [...]
815

. Daarnaast is hij – 

zoals in overweging (602) werd vermeld – [...]. Ten slotte is hij [...]
816

.
 
Verder was 

hij tot 2001 [...]. Bovendien neemt de heer [...] deel aan de vergaderingen van het 

[...]
817

, en is hij verantwoordelijk voor [...]. Tevens kan uit de website van Saint-

Gobain worden opgemaakt dat hij lid is van [...]
818

 en wordt hij in de 
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 Zie http://www.saint-gobain.com/en/html/groupe/panorama.asp, http://www.saint-

gobain.com/en/html/groupe/rh_principes.asp en http://www.saint-
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Jaarverslagen van La Compagnie de Saint-Gobain 2001, blz. 52, http://www.saint-

gobain.com/fr/html/investisseurs/rapport/ra2001fr.pdf 2002, blz. 80, http://www.saint-

gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2002en.pdf 2003, blz. 31, http://www.saint-

gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2003en.pdf 2004, blz. 30-31, http://www.saint-

gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf 2005, blz. 5 http://www.saint-

gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/2005-Annual-Report.pdf 
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 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 4 oktober 2006, blz. 47203 en 47204, zie 

ook http://www.saint-gobain.com/en/html/groupe/organisation.asp  
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Zie blz. 3674. Zie ook het jaarverslag van La Compagnie de Saint-Gobain 2005, blz. 32, 

http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/2005-Annual-Report.pdf. 
816  

Zie antwoord van Saint-Gobain Glass France van 13 oktober 2006, bijlage 2 en 3, blz. 48030. 
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 Antwoord op de vraag inzake de functies van de heer [...] in La Compagnie: [...], zie blz. 54745. 
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jaarverslagen
819

 voorts gepresenteerd als [...]. Als [...] bemoeit hij zich niet 

dagelijks met het commercieel beleid, doch hij is wel betrokken bij belangrijke 

beslissingen. 

(604) Ten derde bekleedden drie leden van de raad van bestuur van Saint-Gobain Glass 

France SA tegelijkertijd leidinggevende functies bij La Compagnie 
820

. 

(605) Ten slotte zijn La Compagnie (en de intermediaire houdstermaatschappij Vertec 

SAS) en Saint-Gobain Glass France SA op hetzelfde adres ingeschreven. 

Opmerkingen van La Compagnie in antwoord op de mededeling van punten van 

bezwaar 

(606) La Compagnie is het er niet mee eens dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor het 

gedrag van Saint-Gobain Glass France SA. De onderneming benadrukt dat het 

beginsel van het individuele karakter van strafrechtelijke aansprakelijkheid in acht 

moet worden genomen. Zij is van mening dat, in het licht van de rechtspraak van 

het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
821

 het vermoeden van 

volledige eigendom op zich niet volstaat om haar aansprakelijk te stellen voor het 

gedrag van haar dochteronderneming en dat meer bewijsmateriaal op het gebied 

van beslissende invloed nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van bijkomende 

elementen
822

. Door het toepassen van een onweerlegbaar vermoeden maakt de 

Commissie volgens La Compagnie misbruik van haar bevoegdheden
823

. 

(607) La Compagnie beschouwt de door de Commissie gebruikte elementen niet alleen 

als onvoldoende maar ook als irrelevant en met name verkeerd geïnterpreteerd. De 

elementen die de Commissie hanteert, zoals de bedrijfsstructuur van de Saint-

Gobain-groep, de functies van de heer [...] en de samenstelling van de raad van 

bestuur van Saint-Gobain Glass France SA doen simpelweg niet terzake omdat 

rapportagelijnen deel uitmaken van de gebruikelijke bestuursstructuur van veel 

groepen ondernemingen en niet relevant zijn voor de beoordeling van beslissende 

invloed
824

.  

(608) Ten eerste benadrukt La Compagnie dat haar bedrijfsonderdelen autonoom zijn 

binnen een gedecentraliseerde structuur waarbij de dagelijkse leiding van de 

ondernemingen op het gebied van autoglas berust bij de verschillende relevante 

bedrijfsonderdelen, waaronder met name de strategische besluitvorming
825

. La 

Compagnie is verder van oordeel dat de Commissie slechts het bestaan van een 

groep ondernemingen heeft beschreven, hetgeen op zich niet inhoudt dat zij een 

beslissende invloed uitoefende op haar zeer talrijke dochterondernemingen. La 

Compagnie is slechts een houdstermaatschappij die zich niet met de activiteiten 
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van haar dochterondernemingen bemoeit. Zij verduidelijkte dat zij de algemene 

strategie van de groep bepaalt, maar geen instructies verschaft met betrekking tot 

de activiteiten van haar dochterondernemingen, en dat de verschillende divisies 

autonoom zijn.  

(609) Ten tweede is La Compagnie het niet eens met de beoordeling van de Commissie 

inzake de rol van de heer [...] binnen de Saint-Gobain-groep. De heer [...] is niet op 

bestuurlijk niveau bij La Compagnie werkzaam, en is evenmin een 

vertegenwoordiger van La Compagnie. Verder bestrijdt La Compagnie de 

conclusie van de Commissie in punt 440 van de mededeling van punten van 

bezwaar dat de heer [...] deel zou uitmaken van het executive management van de 

Saint-Gobain-groep, en verklaart dat hij nooit lid is geweest van het executive 

committee. De twee comités waarvan de heer [...] lid is, zijn het [...] en het [...], 

volgens La Compagnie louter interne fora voor de uitwisseling van informatie van 

gemeenschappelijk belang en zonder beslissingsbevoegdheden. La Compagnie 

betoogt verder dat de titel [...] slechts een eretitel is die niet gepaard gaat met 

bijzondere veantwoordelijkheden of uitvoerende bevoegdheden. Ten slotte merkte 

de onderneming op dat het vanzelf spreekt dat de heer [...], als [...], [...]
826

. Ten 

slotte benadrukte La Compagnie met betrekking tot de rapportagelijnen dat deze 

slechts een logisch gevolg zijn van de rechtsstructuur van de groep. Zij 

verduidelijkte dat de door Saint-Gobain aan de Commissie verstrekte informatie 

slechts betrekking had op de vlakglasdivisie van de groep, waar de 

rapportagelijnen eindigen op het [...], d.w.z. bij de heer [...].  

(610) Ten derde wijst La Compagnie erop dat, wat de samenstelling van de raad van 

bestuur van Saint-Gobain Glass France betreft, de Commissie niet nader heeft 

toegelicht waarom dit als een element wordt gebruikt. La Compagnie is in elk 

geval van mening dat de samenstelling van de raad van bestuur van Saint-Gobain 

Glass France niet van belang is voor de beoordeling van de vraag of een 

moederonderneming beslissende invloed op haar dochteronderneming heeft 

uitgeoefend
827

. 

(611) Ten slotte bevestigt La Compagnie met betrekking tot de notulen die antwoorden 

van de heer [...] bevatten op vragen die tijdens de inspectie door de Commissie zijn 

gesteld, dat deze antwoorden feitelijk correct zijn. La Compagnie is evenwel van 

mening dat de informatie die door de heer [...] is verstrekt in geen geval kan 

worden gebruikt om aan te tonen dat zij beslissende invloed op haar 

dochteronderneming uitoefende, en zij herhaalt de argumenten die zij in haar 

antwoord van 21 juli 2007 op de mededeling van punten van bezwaar heeft 

aangevoerd. 

Beoordeling van de argumenten van La Compagnie door de Commissie 

(612) De Commissie handhaaft het standpunt dat zij in de mededeling van punten van 

bezwaar ten aanzien van La Compagnie heeft verwoord, en wel om de hieronder 

besproken redenen. De Commissie is van oordeel dat zij zeker geen onweerlegbaar 

vermoeden toepast zoals La Compagnie stelt. De moederonderneming en/of 

dochteronderneming kan het vermoeden zelfs omkeren wanneer zij naar behoren 

                                                 
826

 Zie antwoord van La Compagnie de Saint-Gobain op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 7 en 

8. 
827

 Zie antwoord van La Compagnie de Saint-Gobain op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 9. 
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aantoont dat de dochteronderneming "zelfstandig haar marktgedrag bepaalt en 

niet louter de instructies van haar moedermaatschappij uitvoert en als zodanig 

niet onder de definitie van "onderneming" valt"
828

. Aangezien een vermoeden 

echter gebaseerd is op het feit dat wat aanleiding geeft tot dit vermoeden 

gewoonlijk plaatsvindt wanneer de voorwaarden waarop het vermoeden gebaseerd 

is zich voordoen (hier: de uitoefening van beslissende invloed op een 

dochteronderneming in geval van eigendom van 100% of bijna 100% van deze 

dochteronderneming) kan dit vermoeden slechts worden weerlegd indien een 

duidelijk en ondubbelzinnig bewijs van het tegendeel wordt geleverd. 

(613) Wat het beginsel van het persoonlijke karakter van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid betreft, dit beginsel is in acht genomen aangezien bepaalde 

juridische entiteiten aansprakelijk worden gehouden als vertegenwoordigers van de 

onderneming die de inbreuk heeft begaan.
829

 Artikel 81 van het Verdrag heeft 

betrekking op "ondernemingen", een begrip dat verschillende soorten juridische 

entiteiten kan omvatten. Het genoemde beginsel wordt niet geschonden zolang de 

juridische entiteiten aansprakelijk worden gesteld op basis van omstandigheden die 

betrekking hebben op hun eigen rol en gedrag binnen de onderneming. In het geval 

van een moederonderneming wordt de aansprakelijkheid vastgesteld op basis van 

de uitoefening van de daadwerkelijke zeggenschap over het commercieel beleid 

van de dochteronderneming. 

(614) Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie en gezien het vermoeden 

zoals dit in de rechtspraak is vastgelegd, dient La Compagnie (en/of haar 

dochteronderneming) voldoende bewijsmateriaal over te leggen inzake het 

zelfstandige gedrag van haar dochteronderneming Saint-Gobain Glass France SA 

om te voorkomen dat zij aansprakelijk wordt gehouden voor de deelneming van de 

dochteronderneming aan de inbreuk. La Compagnie heeft echter geen 

bewijsstukken verstrekt ter staving van haar argumenten om het vermoeden om te 

keren. 

(615) De argumenten van La Compagnie inzake haar rol als houdstermaatschappij (zie 

overweging (608) wijzen er veeleer op dat La Compagnie en Saint-Gobain Glass 

France SA inderdaad deel uitmaken van een enkele onderneming. Het feit dat de 

moederonderneming als zodanig zich niet bezighoudt met de productie en verkoop 

van vlakglas, dat ten dele wordt verwerkt tot bewerkt glas (waaronder autoglas), is 

niet bepalend voor de vraag of zij als een economisch geheel met de operationele 

eenheden van de groep moet worden beschouwd. Het verdelen van taken is een 

normaal verschijnsel binnen een groep ondernemingen. Een economische eenheid 

vervult per definitie alle voornaamste functies van een economisch subject binnen 

de juridische entiteiten waaruit zij is samengesteld. Ondernemingen van een groep 

en divisies die aangewezen zijn op een centraal orgaan voor de algemene oriëntatie 

van hun zakelijke strategie en operaties, hun investeringen en financiën, hun 

juridische zaken en hun bedrijfsvoering kunnen niet als zelfstandige economische 

eenheid worden beschouwd. La Compagnie bepaalt de algemene strategie van de 

Saint-Gobain-groep en leidt functionele afdelingen zoals Human Resources, 

                                                 
828

   Zie gevoegde zaken T-71/03 enz., Tokai Carbon e.a./Commissie, reeds aangehaald, punt 61. 
829

 Zie, in een andere context, de redenering in zaak C-49/92 P Commissie/Anic Partecipazioni SpA, reeds 

aangehaald, punten 83 en 84. 
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Finance, Research and Development, Legal and Fiscal Affairs, Corporate Planning 

and Communications.
830

 

(616) De argumentatie met betrekking tot [...] en de rapportage die in overweging (609) 

wordt vermeld, kan niet worden aanvaard. Tijdens de inspecties beantwoordde de 

heer [...] de vragen van de Commissie over zijn functies in onder andere La 

Compagnie.
831

 Hierbij verklaarde hij dat hij als [...]
832

, en dat hij tevens [...]. 

(617) Wat de comités betreft waarin hij zitting heeft, lichtte de heer [...] toe dat [...]
833

. 

(618) Hoewel La Compagnie beweert dat de titel [...] slechts een eretitel is, valt op te 

merken dat de heer [...] volgens de website van Saint-Gobain lid is van [...]
834

 en 

dat hij ook in de jaarverslagen
835

 wordt gepresenteerd als lid van [...]. Volgens de 

website van Saint-Gobain [...]. 

(619) Bovendien blijkt de heer [...] een veelvoud aan functies binnen de groep te 

bekleden en zijn zijn werkzaamheden niet beperkt tot de vlakglasdivisie; hij is met 

name [...]. Het is duidelijk dat de informatie en kennis die iemand in de ene functie 

opdoet vervolgens ook in de andere functies ten voordele van de onderneming 

worden gebruikt. 

(620) Wat de raad van bestuur van Saint-Gobain Glass France SA betreft waren er, naast 

de heer [...], die de functie [...] binnen La Compagnie bekleedde, twee andere 

bestuursleden die eveneens bij La Compagnie werkzaam waren, de heren [...], 

respectievelijk [...]
836

. De heer [...] maakt tevens deel uit van het group 

management
837

. Uit deze samenstelling van de raad van bestuur van Saint-Gobain 

Glass France SA blijkt hoezeer de moederonderneming betrokken was bij het 

commerciële beleid van de dochteronderneming en daardoor in staat was 

beslissende invloed uit te oefenen op het commerciële beleid van de 

dochteronderneming op de markt.
838

 Het feit dat de moederonderneming en de 

dochteronderneming op hetzelfde adres zijn gevestigd, vergemakkelijkt een 

uniforme aanpak bij het streven naar een bepaald economisch doel, en bevordert 

daardoor het goed functioneren van de onderneming. 

(621) La Compagnie bezit Saint-Gobain Glass France SA via de intermediaire 

houdstermaatschappij Vertec SAS. Overeenkomstig de in overweging (601) 

gevolgde redenering zijn de uiteindelijke moederonderneming en de operationele 

dochteronderneming die bij de inbreuk zijn betrokken de eigenlijke 

vertegenwoordigers van de onderneming die uit hoofde van het gemeenschapsrecht 

                                                 
830

 Zie antwoord van La Compagnie de Saint-Gobain op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 5. De 

Commissie wijst erop dat volgens de website http://www.saint-

gobain.com/en/html/groupe/organisation.asp de functie "Internal Audit and Business Control" eveneens 

door La Compagnie wordt uitgeoefend. 
831

 Zie blz. 54741 tot en met 54746. 
832

 De Commissie merkt op dat volgens het jaarverslag 2004, blz. 31, http://www.saint-

gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf, de heer [...] werd vervangen door de heer [...]. 
833

 Zie […]. 
834

 http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/equipe.asp  
835

 Voor het jaarverslag 2005, zie blz. 21839. Voor het jaarverslag 2004, zie http://www.saint-

gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf. 
836

 Zie antwoord ex artikel 18 van Saint-Gobain Glass France van 4 oktober 2006, blz. 47242. 
837

 Zie jaarverslag 2004, http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf. 
838

 Zie arrest in gevoegde zaken T-109/02 e.a., Bolloré e.a./Commissie, reeds aangehaald, punt 138. 

http://www.saint-gobain.com/en/html/groupe/organisation.asp
http://www.saint-gobain.com/en/html/groupe/organisation.asp
http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/equipe.asp
http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf
http://www.saint-gobain.com/en/html/investisseurs/rapport/ra2004en.pdf
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aansprakelijk is. In dit geval behoeft de intermediaire houdstermaatschappij niet 

ook aansprakelijk te worden gesteld. Deze beschikking dient derhalve niet tot 

Vertec SAS te worden gericht. 

8.2.2.4. Conclusie 

(622) Om de in overwegingen (599) tot en met (605) genoemde redenen moet La 

Compagnie de Saint-Gobain hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld tezamen met 

haar dochterondernemingen Saint-Gobain Sekurit France SA, Saint-Gobain 

Sekurit Deutschland GmbH & Co KG, en Saint-Gobain Glass France SA 

aangezien zij deel uitmaken van de onderneming die de inbreuk heeft gepleegd. 

(623) De onderhavige beschikking moet derhalve worden gericht tot La Compagnie de 

Saint-Gobain, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit France SA en 

Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co KG. 

8.2.3. Pilkington 

8.2.3.1. Pilkington Automotive Limited  

(624) De heer [...], medewerker van Pilkington Automotive Limited, heeft rechtstreeks 

deelgenomen aan de in deze beschikking beschreven inbreuk. Daarom dient 

Pilkington Automotive Limited aansprakelijk te worden geacht voor haar 

rechtstreekse betrokkenheid bij het kartel. 

8.2.3.2. Pilkington Automotive Deutschland GmbH 

(625) De heer [...], medewerker van Pilkington Automotive Deutschland GmbH, heeft 

rechtstreeks deelgenomen aan de in deze beschikking beschreven inbreuk. Daarom 

dient Pilkington Automotive Deutschland GmbH aansprakelijk te worden geacht 

voor haar rechtstreekse betrokkenheid bij het kartel. 

8.2.3.3. Pilkington Italia SpA 

(626) De heer [...], medewerker van Pilkington Italia SpA, heeft rechtstreeks 

deelgenomen aan de in deze beschikking beschreven inbreuk. Daarom dient 

Pilkington Italia SpA aansprakelijk te worden geacht voor haar rechtstreekse 

betrokkenheid bij het kartel. 

8.2.3.4. Pilkington Group Limited (voorheen Pilkington plc) 

(627) Pilkington Group Limited is het voormalige Pilkington plc, een onderneming die, 

nadat zij op 16 juni 2006 door Nippon Sheet Glass was overgenomen en 

vervolgens van de beurs was gehaald, werd omgedoopt tot Pilkington Group 

Limited.
839 

Pilkington Group Limited is voor 100% eigenaar van Pilkington Italia 

SpA en Pilkington Automotive Limited.
840

 

                                                 
839

 Zie antwoord van Pilkington van 22 september 2006, blz. 2, blz. 45498-45499. 
840 

De Stora-arresten bevestigen dat het feit dat beslissende invloed via een keten van ondernemingen 

wordt uitgeoefend, geen gevolgen heeft voor de vraag of de moeder- en de dochteronderneming een 

economische eenheid vormen. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld 

dat het vermoeden dat een volledige dochteronderneming haar marktgedrag niet zelfstandig bepaalt van 
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(628) Pilkington Group Ltd oefent rechtstreekse en onbeperkte zeggenschap uit over 

Pilkington Automotive Deutschland GmbH. Pilkington Group Limited bezit 

rechtstreeks en middellijk, via haar 100%-dochteronderneming Pilkington Holding 

GmbH, 96,5% van Pilkington Deutschland AG, welke onderneming op haar beurt 

voor 100% eigenaar is van Pilkington Automotive Deutschland GmbH (de overige 

circa 3,5% van de aandelen zijn in handen van een derde). Pilkington Group 

Limited oefent niettemin rechtstreekse en onbeperkte zeggenschap uit over 

Pilkington Deutschland AG omdat haar volledige dochteronderneming, Pilkington 

Holding GmbH, een onderlinge overeenkomst heeft gesloten met Pilkington 

Deutschland AG.
841

 Deze overeenkomst bevat clausules waaruit blijkt dat 

Pilkington Holding GmbH over een mechanisme beschikte waarmee zij invloed op 

haar dochteronderneming kon uitoefenen, zodat Pilkington Deutschland AG niet in 

staat was haar marktgedrag zelfstandig te bepalen. Volgens de overeenkomst 

draagt Pilkington Deutschland AG de bedrijfsvoering over aan Pilkington Holding 

GmbH; laatstgenoemde is bevoegd om instructies te geven aan de raad van bestuur 

van Pilkington Deutschland AG. De bedrijfsvoering van Pilkington Deutschland 

AG is derhalve in handen van Pilkington Holding GmbH. Bovendien wordt de 

winst van Pilkington Deutschland AG overgedragen naar Pilkington Holding 

GmbH, terwijl laatstgenoemde ook de verliezen van Pilkington Deutschland AG 

voor haar rekening neemt. Dit houdt in dat Pilkington Deutschland AG geen 

bedrijfsrisico loopt en haar winst binnen de groep houdt; zij staat onder volledige 

zeggenschap van Pilkington Holding GmbH. 

(629) Er bestaat derhalve een vermoeden dat Pilkington Group Limited beslissende 

invloed uitoefende op Pilkington Italia SpA, Pilkington Automotive Deutschland 

GmbH, Pilkington Holding GmbH en Pilkington Automotive Limited. Derhalve 

maken deze ondernemingen tezamen deel uit van de onderneming die de inbreuk 

heeft begaan. 

(630) Afgezien van het in overweging (629) bedoelde vermoeden zijn er nog andere 

elementen die bevestigen dat Pilkington Automotive Limited, Pilkington 

Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Italia SpA en Pilkington Holding 

GmbH niet zelfstandig op de markt opereerden doch dat Pilkington Group Limited 

beslissende invloed op deze entiteiten uitoefende. Deze elementen zijn: de 

organisatiestructuur van de groep en de rapportage. 

(631) De autoglasactiviteiten van Pilkington Group Limited zijn samengebracht onder de 

naam Pilkington Automotive, een organisatiestructuur en tegelijkertijd een 

juridische structuur. Pilkington heeft zich na 1996 geleidelijk ontwikkeld van een 

aantal verschillende dochterondernemingen die zelfstandig opereerden tot één 

enkele onderneming, [...].
842

 Dit centralisatieproces was in 1998 in grote lijnen 

voltooid, en vanaf dat moment opereerden de dochterondernemingen niet langer 

zelfstandig; zij voerden het strategisch en commercieel beleid uit dat door de 

                                                                                                                                                         

toepassing is, ongeacht of er sprake is van een rechtstreekse of middellijke deelneming (zie zaak 

Michelin/Commissie, reeds aangehaald, punt 290). 
841 

Antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 24 februari 2006, bijlage 2c (Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrag van 16.1.1989), dossier 178, blz. 48435. 
842 

Zie [...]. 
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moedermaatschappij werd ontwikkeld.
843

 De heer [...] stond gedurende de gehele 

betrokken periode aan het hoofd van Pilkington Automotive.
844

 [...]. 

(632) Bewijzen van de rapportage tussen de heer [...], de heer [...] en de heer [...] is te 

vinden in de volgende documenten die door de Commissie tijdens de inspecties 

zijn gekopieerd: 

– uitwisseling van e-mails tussen de heer [...], en de heren [...], van 20 juni 2001, 

waarin prijsverhogingen voor bepaalde glasdelen voor Renault zeer uitvoerig 

werden besproken.
845

 

– handgeschreven notities van een bijeenkomst in september 2002 tussen Saint-

Gobain en Pilkington, waaraan de heren [...] deelnamen en waarbij door beide 

ondernemingen onderwerpen werden besproken zoals de oprichting van een joint 

venture en het maken van afspraken over de royalty's voor een licentie op het 

gebied van extrusietechnologie.
846

 

(633) De Commissie is van oordeel dat deze documenten en e-mails aantonen dat 

Pilkington Group Limited voortdurend op de hoogte werd gehouden van het 

commerciële gedrag van haar dochterondernemingen en dit gedrag aan controle 

onderwierp en richting gaf. 

(634) De Commissie neemt er nota van dat Pilkington deze bevindingen van de 

Commissie in haar antwoord op de mededeling van punten van bezwaar niet heeft 

betwist. 

8.2.3.5. Conclusie 

(635) De Commissie meent dat het bestaan van een groepsstructuur die [...] omvat [...]. 

(636) Daarom moet Pilkington Group Limited hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld 

tezamen met haar dochterondernemingen Pilkington Italia SpA, Pilkington 

Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH en Pilkington 

Automotive Limited, aangezien zij een economische eenheid vormen en deel 

uitmaken van dezelfde onderneming. Pilkington Group Limited oefent 

zeggenschap over die ondernemingen uit door middel van verscheidene andere 

intermediaire ondernemingen, waaronder houdstermaatschappijen zonder 

operationele activiteiten. De Commissie beschouwt de uiteindelijke 

moederonderneming en de operationele dochterondernemingen die bij de inbreuk 

betrokken waren (met inbegrip van Pilkington Holding GmbH die Pilkington 

Deutschland AG controleert en leidt zoals in overweging (628) wordt beschreven) 

als de werkelijke vertegenwoordigers van de onderneming die aansprakelijk is in 

de zin van het gemeenschapsrecht, en zij is van oordeel dat het niet nodig is ook de 

intermediaire ondernemingen aansprakelijk te stellen. Deze beschikking dient 

daarom niet tot deze intermediaire ondernemingen te worden gericht. 

                                                 
843 

Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 11 oktober 2006, blz. 2, blz. 45535-45536. 
844

 Zie antwoord ex artikel 18 van Pilkington van 24 februari 2006, bijlage 5, blz. 1, blz. 15794
.
. 

845 
Document NW37, blz. 7971-7972. 

846 
Document WE7, blz. 2738-2739. 
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(637) Bijgevolg moet de onderhavige beschikking worden gericht tot Pilkington Group 

Limited, Pilkington Italia SpA, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, 

Pilkington Holding GmbH en Pilkington Automotive Limited. 

8.2.4. Soliver 

(638) De heren [...], medewerkers van Soliver NV, hebben rechtstreeks aan de in deze 

beschikking beschreven inbreuk deelgenomen. Daarom dient Soliver NV 

aansprakelijk te worden geacht voor haar rechtstreekse betrokkenheid bij de 

inbreuk. 

9. DUUR VAN DE INBREUK 

(639) De beoordeling door de Commissie in het licht van de mededingingsregels en het 

opleggen van eventuele geldboeten heeft betrekking op de periode die loopt van 

10 maart 1998 tot 11 maart 2003. 10 maart 1998 is de datum van de eerste 

gedocumenteerde heimelijke ontmoeting tussen medewerkers van Pilkington en 

Saint-Gobain (zie overwegingen (122) en (125)). Deze datum dient derhalve te 

worden beschouwd als de aanvangsdatum van de inbreuk voor Pilkington en Saint-

Gobain. [...]. Op basis van het bewijsmateriaal waarover de Commissie beschikt 

wordt 18 mei 1998 voor AGC als aanvangsdatum van de inbreuk beschouwd. 

Voor Soliver wordt 19 november 2001 als begindatum van de inbreuk beschouwd 

(zie overweging (362)), omdat dit de datum is van de eerste bewijzen van haar 

deelname aan de regelingen met ten minste één van de betrokken partijen. 

(640) Saint-Gobain, AGC en Soliver hebben tot 11 maart 2003 aan de heimelijke 

contacten deelgenomen. [...], beschouwt de Commissie de contacten op 

11 maart 2003 als de einddatum van de inbreuk voor AGC en Saint-Gobain. Wat 

Pilkington betreft stelt de Commissie vast dat de laatste bewijsstukken inzake de 

deelname van deze onderneming dateren van 3 september 2002 (zie overweging 

(408)). 

(641) Asahi Glass Co Ltd, AGC Flat Glass Europe SA/NV (voorheen Glaverbel SA), 

AGC Automotive Europe SA, Splintex UK Ltd, Splintex France Sàrl, AGC 

Automotive Germany GmbH, Glaverbel France SA en Glaverbel Italy hebben 

deelgenomen aan de overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen die in punt 4.4 worden beschreven, en wel voor de periode van 

18 mei 1998 tot 11 maart 2003. De duur van de inbreuk voor deze ondernemingen 

bedraagt derhalve 4 jaar en 10 maanden. 

(642) La Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain 

Sekurit France SA en Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co KG hebben 

deelgenomen aan de overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen die in punt 4.4 worden beschreven, en wel voor de periode van 10 

maart 1998 tot 11 maart 2003. De duur van de inbreuk bedraagt derhalve 5 jaar. 

(643) Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Holding GmbH, 

Pilkington Automotive Deutschland GmbH & Co KG en Pilkington Italia SpA 

hebben deelgenomen aan de overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen die in punt 4.4 worden beschreven, en wel voor de periode van 10 

maart 1998 tot 3 september 2002. De duur van de inbreuk bedraagt derhalve 4 jaar 

en 5 maanden. 
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(644) Soliver NV heeft rechtstreeks deelgenomen aan de overeenkomsten en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen die in punt 4.4 worden beschreven, en 

wel van 19 november 2001 tot 11 maart 2003. De duur van de inbreuk bedraagt 

derhalve 1 jaar en 4 maanden. 

10. CORRIGERENDE MAATREGELEN 

10.1. Artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1/2003 

(645) Wanneer de Commissie een inbreuk op artikel 81 van het Verdrag en op artikel 53 

van de EER-Overeenkomst vaststelt, kan zij de betrokken ondernemingen 

overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 bij beschikking 

verplichten aan de vastgestelde inbreuk een einde te maken. 

(646) Hoewel uit de feiten valt op te maken dat de inbreuk in maart 2003 daadwerkelijk 

eindigde, kan niet met absolute zekerheid worden verklaard dat de inbreuk is 

gestaakt, gezien het geheime karakter van de bijeenkomsten tussen de vier 

leveranciers. De Commissie moet derhalve de ondernemingen tot welke deze 

beschikking is gericht, gelasten aan de inbreuk een einde te maken (voor zover zij 

dit nog niet hebben gedaan) en zich voortaan te onthouden van iedere 

overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging die hetzelfde of een 

soortgelijk doel of gevolg kan hebben.  

10.2. Artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003 (artikel 15, lid 2, van 

Verordening nr. 17) 

(647) Krachtens artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003
847

 kan de Commissie 

bij beschikking aan ondernemingen geldboeten opleggen wanneer zij opzettelijk of 

uit onachtzaamheid inbreuk maken op artikel 81 van het Verdrag en/of artikel 53 

van de EER-Overeenkomst. Op grond van artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17 

van 6 februari 1962, Eerste verordening over de toepassing van de artikelen 85 en 

86 van het EEG-Verdrag
848

, die gedurende de inbreuk van toepassing was, kon de 

aan elke bij de inbreuk betrokken onderneming op te leggen geldboete ten hoogste 

10% bedragen van haar totale omzet in het voorafgaande boekjaar. Dezelfde 

beperking is vastgelegd in artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003.  

(648) Overeenkomstig artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1/2003 en Verordening 

nr. 17 moet de Commissie bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete 

rekening houden met alle relevante omstandigheden, en met name met de ernst en 

de duur van de inbreuk, de beide criteria die uitdrukkelijk in Verordening (EG) 

nr. 1/2003 zijn vermeld. 

(649) Aldus zal de Commissie de geldboeten op een voldoende hoog niveau vaststellen 

om de afschrikkende werking ervan te verzekeren. Bovendien zal de rol die door 

elk van de bij de inbreuk betrokken ondernemingen werd gespeeld voor elk van 

                                                 
847

 Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende 

bepaalde wijzen van toepassing van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 

"zijn de communautaire bepalingen die uitvoering geven aan de in de artikelen 85 en 86 [thans artikelen 

81 en 82] van het EG-Verdrag vervatte beginselen […] op overeenkomstige wijze van toepassing" (PB 

L 305 van 30.11.1994, blz. 6). 
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 PB 13 van 21.2.1962, blz. 204/62. Deze verordening is bij Verordening (EG) nr. 1/2003 ingetrokken. 
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hen afzonderlijk worden beoordeeld. Meer bepaald zal de Commissie bij de 

bepaling van de geldboete eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden 

tot uitdrukking brengen ten aanzien van elke onderneming. Bij het vaststellen van 

de op te leggen geldboeten verwijst de Commissie naar de beginselen die zijn 

vervat in de richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die uit hoofde van 

artikel 23, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1/2003 worden opgelegd
849

 

(hierna: "de richtsnoeren inzake geldboeten van 2006"). Tot slot zal de Commissie 

zoals passend is, de clementieregeling toepassen. 

(650) In antwoord op de mededeling van punten van bezwaar stelden Pilkington, 

Glaverbel en Asahi dat een eventuele op te leggen geldboete diende te worden 

vastgesteld overeenkomstig de richtsnoeren voor de berekening van geldboeten die 

uit hoofde van artikel 15, lid 2, van Verordening nr. 17, respectievelijk artikel 65, 

lid 5, van het EGKS-Verdrag worden opgelegd
850

 (hierna: "de richtsnoeren inzake 

geldboeten van 1998"), en niet overeenkomstig de richtsnoeren inzake geldboeten 

van 2006. 

(651) Glaverbel en Asahi betoogden dat de toepassing van de richtsnoeren inzake 

geldboeten van 2006, waardoor het bedrag van de opgelegde boeten zeker hoger 

zou uitvallen, niet alleen in strijd zou zijn met de beginselen van het 

gemeenschapsrecht inzake het verbod van terugwerkende kracht, rechtszekerheid 

en gewettigd vertrouwen, maar ook het doel van het clementiebeleid als zodanig in 

het geding zou brengen. 

(652) Ten aanzien van het verbod op terugwerkende kracht en de rechtszekerheid 

betoogden zij dat artikel 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden
851

 verbiedt dat een zwaardere straf wordt 

opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van 

toepassing was, en zij verklaarden dat zowel de rechtsregels als de schendingen 

daarvan duidelijk, nauwkeurig en voorzienbaar moeten zijn. Terzake van het 

gewettigd vertrouwen verwezen Asahi en Glaverbel naar punt 29 van de 

clementieregeling en het feit dat zij, toen zij om clementie verzochten, gewettigde 

verwachtingen hadden dat een eventuele geldboete zou worden berekend op basis 

van de bepalingen die ten tijde van de toepassing ervan van kracht waren, d.w.z. de 

richtsnoeren inzake geldboeten van 1998, die verbindend waren voor de 

Commissie. Zij betoogden dat de eerdere rechtspraak waarin de bevoegdheid van 

de Commissie om haar beleid ten aanzien van het niveau van de geldboeten te 

allen tijde te wijzigen werd erkend, ontwikkeld werd toen er nog geen richtsnoeren 

inzake geldboeten bestonden. Verder was het tijdstip van de vaststelling van de 

mededeling van punten van bezwaar bepalend voor de toepassing van de 

richtsnoeren inzak geldboeten van 2006, en dit tijdstip werd uitsluitend door de 

Commissie bepaald. Ten slotte zouden het clementiebeleid en de prikkel voor 

ondernemingen om met de Commissie samen te werken in gevaar worden gebracht 

indien een verzoeker om clementie/immuniteit in het ongewisse zou worden 

gelaten over de voor de vaststelling van geldboeten gebruikte methode. 

(653) De Commissie is het niet met deze argumenten eens. Het is vaste rechtspraak dat 

de Commissie inzake de vaststelling van het bedrag van de geldboeten over een 
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ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt. Het is ook vaste rechtspraak dat het feit 

dat de Commissie in het verleden voor sommige soorten inbreuken geldboeten van 

een bepaald niveau heeft opgelegd, haar niet belet dit niveau te verhogen indien dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van het communautaire mededingingsbeleid
852

. 

(654) Het Hof van Justitie heeft in eerdere zaken geoordeeld dat ondernemingen die 

betrokken zijn bij een administratieve procedure waarin geldboeten kunnen 

worden opgelegd, geen gewettigd vertrouwen kunnen hebben dat de Commissie 

het eerder gehanteerde niveau van de geldboeten niet zal overschrijden; een 

gewettigd vertrouwen kan derhalve niet gebaseerd zijn op een methode voor de 

berekening van geldboeten. Dit geldt volgens het Hof van Justitie ook voor 

ondernemingen die besloten hebben met de Commissie samen te werken ingevolge 

de clementieregeling voordat een nieuwe methode voor de berekening van 

geldboeten werd vastgesteld, een methode die vervolgens werd toegepast om de op 

de genoemde ondernemingen opgelegde geldboeten te berekenen
853

. Het Hof heeft, 

in soortgelijke omstandigheden, geoordeeld dat de Commissie het verbod van 

terugwerkende kracht niet had geschonden
854

. 

(655) De Commissie aanvaardt niet dat deze rechtspraak in het onderhavige geval niet 

van toepassing zou zijn omdat er reeds eerdere richtsnoeren bestonden. Het feit dat 

de Commissie niet mag afwijken van haar eigen richtsnoeren waar deze van 

toepassing zijn, zonder hiervoor een rechtvaardiging te geven
855

, betekent niet dat 

zij niet van haar beoordelingsbevoegdheid gebruik kan maken om nieuwe 

richtsnoeren vast te stellen binnen de grenzen van Verordening (EG) nr. 1/2003. 

Wat het argument van Asahi en Glaverbel betreft inzake de rechtmatige 

verwachtingen ingevolge punt 29 van de clementieregeling, deze gelden met 

betrekking tot de behandeling van de clementieverzoeker in het kader van de 

clementieregeling en niet ten aanzien van de geldboete die hem zal worden 

opgelegd. 

(656) Wat haar verantwoordelijkheid voor het tijdstip van de vaststelling en 

kennisgeving van de mededeling van punten van bezwaar betreft, merkt de 

Commissie op dat het feit dat de richtsnoeren inzake geldboeten van 2006 van 

toepassing zijn, niet het gevolg is van de lengte van de procedures, aangezien zij 

slechts anderhalf jaar na de inspecties van kracht werden. De Commissie wijst er 

voorts op dat [...], zelfs na de inwerkingtreding van de richtsnoeren inzake 

geldboeten van 2006. 

(657) Ten slotte merkt de Commissie op dat zij in punt (488) van de mededeling van 

punten van bezwaar reeds haar voornemen kenbaar heeft gemaakt om in de zaak 

waarop deze beschikking betrekking heeft, de richtsnoeren inzake geldboeten van 

2006 toe te passen. 
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10.3. Het basisbedrag van de geldboeten 

10.3.1. Vaststelling van de waarde van de verkopen 

(658) Overeenkomstig de richtsnoeren inzake geldboeten van 2006 zal de Commissie, 

om het basisbedrag van de op te leggen boete vast te stellen, uitgaan van de waarde 

van de op de desbetreffende geografische markt in de EER verkochte goederen of 

diensten van de onderneming die rechtstreeks of indirect verband houden met de 

inbreuk. Hierbij zoude Commissie over het algemeen gebruikmaken van de 

verkopen van de onderneming in het laatste volledige jaar waarin zij aan de 

inbreuk heeft deelgenomen. 

(659) Saint-Gobain Glass France, die de operationele verantwoordelijkheid draagt voor 

alle autoglasactiviteiten van La Compagnie, betoogt in haar schriftelijke antwoord 

op de mededeling van punten van bezwaar dat de Commissie bij het vaststellen 

van de waarde van de verkopen slechts bepaalde autofabrikanten, en slechts een 

bepaald aantal autoglasdelen en/of ruitensets die door deze autofabrikanten zijn 

afgenomen in aanmerking moet nemen
856

. Pilkington stelt in haar schriftelijke 

antwoord, volgens dezelfde redenering als Saint-Gobain Glass France, dat slechts 

de concrete glasdelen die het onderwerp van de besprekingen vormden in 

aanmerking moeten worden genomen bij het vaststellen van de verkopen, d.w.z. 

dat de Commissie hierin niet alle contracten of alle auto's van een bepaalde 

autofabrikant moet betrekken
857

. Ook Soliver betoogt in haar schriftelijke 

antwoord dat bij het vaststellen van de waarde van de desbetreffende verkopen 

slechts met twee contracten rekening moet worden gehouden
858

. Asahi is eveneens 

van mening dat bij de beoordeling van de ernst van de inbreuk voor Glaverbel, 

elke autofabrikant afzonderlijk moet worden beschouwd overeenkomstig de 

benadering die de Commissie in punt 4.4 van de mededeling van punten van 

bezwaar heeft gevolgd
859

. 

(660) De argumenten van Saint-Gobain Glass France, Pilkington, Soliver en Asahi 

kunnen, met name om twee redenen, niet worden aanvaard. Ten eerste bestond de 

inbreuk, zoals in de mededeling van punten van bezwaar en in deze beschikking is 

uiteengezet, uit overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijke gedragingen 

met het doel de levering van autoglasdelen aan alle grote autofabrikanten in de 

EER onder elkaar te verdelen, en met het gemeenschappelijke economische doel 

om de marktaandelen van de deelnemers aan het kartel zo stabiel mogelijk te 

houden. Alle groepen autofabrikanten met een productielijn in de EER (met [...] 

als opmerkelijke uitzondering) werden gedurende de talrijke bijeenkomsten en 

contacten besproken, zoals in punt 4.4 van deze beschikking wordt aangetoond. Op 

grond van het feit dat in de onderhavige beschikking wordt aangetoond dat er ten 

minste eenmaal over elke autofabrikant een contact plaatsvond, concludeert de 

Commissie dat alle leveringen van autoglas onder de inbreuk vielen. Of een 

bepaald contract tijdens afzonderlijke bijeenkomsten daadwerkelijk werd 

besproken hing af van de toen geldende toewijzing van leveringscontracten, de 

mate waarin maatregelen noodzakelijk werden geacht om de respectievelijke 

marktaandelen te behouden, evenals van de mate waarin, in de ogen van de leden 
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van het kartel, elk contract een aanzienlijke wijziging van het aandeel in de totale 

leveringen met zich zou kunnen brengen. 

(661) Het feit dat alle voor de OEM bestemde glasdelen onder de kartelregelingen 

vielen, kan ten tweede worden aangetoond aan de hand van de wijze waarop het 

kartel opereerde. Na de eerste besprekingen inzake de toewijzing van specifieke 

leveringscontracten, controleerden de concurrenten deze toewijzing en kwamen zij 

zo nodig een compensatiemechanisme overeen. Meer in het bijzonder kwamen de 

leden van het kartel, zoals in deze beschikking wordt uiteengezet, overeen hoe zij 

de autoglasleveringen onder elkaar zouden verdelen door de onderlinge 

afstemming van het prijsbeleid en de leveringsstrategieën, de toepassing van 

bepaalde heimelijke maatregelen, zoals het "dekken" van elkaar (zie bijvoorbeeld 

overwegingen (103) en (327)), de bewering dat zij "onvoldoende capaciteit" 

hadden om aan een bepaalde afnemer te leveren (zie bijvoorbeeld overwegingen 

(102) en (351)), evenals pogingen om het opstellen van een volledige prijsopgave 

te voorkomen ondanks verzoeken van de autofabrikanten, of de weigering om, bij 

het overleggen van prijsopgaven aan de autofabrikanten, bepaalde prijselementen 

bekend te maken (zie bijvoorbeeld overwegingen (105) en (106)). Het doel van het 

kartel was de stabiliteit van het aandeel van de verschillende concurrenten in de 

leveringen aan alle autofabrikanten (zie bijvoorbeeld overweging (323) inzake 

Renault, (326) en (348) betreffende Fiat en (115) voor BMW, Skoda, Fiat, Nissan, 

VW, Peugeot, DaimlerChrysler, Volvo, GM en Renault, waarin wordt aangegeven 

wat de concurrenten aan elkaar "verschuldigd waren" wat deze autofabrikanten 

betreft). De leveranciers van autoglas controleerden vervolgens middels 

vergelijkende referentiemethoden de feitelijke leveringsaandelen, gebaseerd op 

vierkante meters, volume en/of ruitensets (zie overwegingen (76) tot en met (86), 

(111) tot en met (114), (321) en (384)). Aangetoond is dat de concurrenten vanaf 

december 2001 van plan waren deze referentiemethoden met het oog op de 

toewijzing van autoglasleveringen te verfijnen en dat zij ernaar streefden de 

marktaandelen onderling stabiel te houden (zie overwegingen (110) tot en met 

(116), (259), (266), (321), (323) en (326)). Om dit te bereiken waren de 

concurrenten eveneens van plan elkaar te compenseren wanneer de oorspronkelijk 

beoogde toewijzing in de praktijk niet functioneerde (zie bijvoorbeeld overweging 

(119), zie ook overwegingen (226), (227), (230), (237), (264), (306), (340), (359), 

(386) en (400)-(401)). 

(662) In dit verband is het van belang om op te merken dat de concurrenten, zoals uit het 

materiaal in het dossier van de Commissie blijkt, deze mechanismen niet alleen 

toepasten op een beperkt aantal individuele autofabrikanten, zoals Saint-Gobain 

lijkt te suggereren, maar ook tussen verschillende autofabrikanten onderling. Dit 

blijkt ten eerste uit het feit dat de concurrenten gedurende ten minste 15 

bijeenkomsten verschillende autofabrikanten bespraken (zie overweging (439)). 

Ten tweede gold het toezicht op de marktaandelen voor alle autofabrikanten, en 

betrof dit zowel reeds gegunde contracten voor alle autofabrikanten (zie 

overwegingen (76) tot en met (86) in samenhang met overwegingen (111) tot en 

met (114)), als per autofabrikant (zie bijvoorbeeld de overwegingen (323), (324), 

(325) en (340)). Ten derde spraken de concurrenten soms af om elkaar te 

compenseren voor verliezen (d.w.z. wanneer oorspronkelijk overeengekomen 

verdelingen anders uitvielen en moesten worden gecorrigeerd); dit gebeurde door 

de volumes voor de verschillende autofabrikanten die oorspronkelijk overeen 

waren gekomen te vergelijken (zie overweging (119)), of te vergelijken wat de 

concurrenten elkaar ten aanzien van alle autofabrikanten verschuldigd waren in 
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termen van jaarlijkse verkoopomzet (zie overweging (115)). Deze 

compensatieafspraken golden niet alleen per autofabrikant, maar ook voor 

verschillende autofabrikanten (zie overwegingen (197), (386) en (403)). 

(663) Samenvattend kan worden opgemerkt dat het feit dat er geen specifiek 

bewijsmateriaal voorhanden is voor elk gesprek dat over de respectievelijke 

autofabrikanten in het kader van het geheel van regelingen, heeft plaatsgevonden 

niet betekent dat de vaststelling van de relevante waarde van de verkopen moet 

worden beperkt tot de autofabrikanten waarvoor dergelijke bewijzen beschikbaar 

zijn. Kartelafspraken zijn van nature heimelijke overeenkomsten, en bewijzen 

hiervoor zullen in de meeste zo niet alle gevallen onvolledig zijn.  

(664) Hoewel het economische doel van de leden van het kartel vanaf het begin was om 

hun respectieve marktaandelen op EER-niveau stabiel te houden, heeft de 

Commissie met het feit rekening gehouden dat het voor de eerste twee en een half 

jaar, van maart 1998 tot de eerste helft van 2000, direkt bewijs heeft voor 

kartelactiviteiten voor slechts een deel van de Europese autofabrikanten. Ofschoon 

dit niet betekent dat andere autofabrikanten niet onderwerp waren van 

kartelgesprekken in de eerste twee en een half jaar, houdt de Commissie, vanwege 

de bijzonderheden van deze zaak, rekening met een roll-out fase gedurende welke 

de leden van het kartel hun samenspanning geleidelijk uitbreidden naar alle 

autofabrikanten. Het is waarschijnlijk dat in deze testfase de autoglasproducenten 

hun offertes binnen sommige grote accounts manipuleerden. Daarom neemt de 

Commissie als relevante waarde van de verkopen, alleen de verkopen van de 

autoglasfabrikanten aan die autofabrikanten in aanmerking, die onderwerp waren 

van kartelafspraken. 

(665) Aan het einde van het tijdperk van de inbreuk, tussen het ten einde komen van de 

Club gesprekken op 3 september 2002 en het einde van de inbreuk in maart 2003, 

kan er worden aangevoerd dat de kartelactiveiten verminderden na het vertrek van 

de belangrijke deelnemer Pilkington. Daroom neemt de Commissie als relevante 

waarde van de verkopen waarvoor er direct bewijs is dat die onderwerp waren van 

kartelafspraken gedurende deze periode, wat, opnieuw, en heel conservatiefe 

interpretatie is van de feiten ten gunste van de vier betrokkenen ondernemigen. 

(666) Met betrekking tot de periode van 1 juli 2000 tot 3 september 2002, besloegen de 

accounts die tijdens de vergaderingen en/of contacten besproken werden, 90% of 

meer van de EER-verkopen van elke autoglasaanbieder. Vanwege het aantal 

contacten en het beschikbare bewijs waarnaar verwezen is in de Beschikking, in 

het bijzonder de documenten die betrekking hebben tot de contacten van 6 

december 2001 en van 5 juli 2002
860

, wordt verondersteld dat de hele markt 

doordrongen was door de kartelafspraken gedurende deze periode. Daarom worden 

de totale EER-verkopen in de periode van 1 juli 2000 tot 3 september 2002 in 

aanmerking genomen. 

(667) Als slotsom heeft de Commissie een meer gekalibreerde benadering toegepast 

overeenkomstig de richtsnoeren inzake geldboeten van 2006 en en het gewicht van 

de roll-out periode tussen het begin van de inbreuk en 30 juni 2000 en van de eind-

periode vanaf september 2002 tot 11 maart 2003 verminderd door alleen rekening 
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te houden met de waarde van de verkoop van elke autoglasfabrikant aan die 

autofabrikant waarvoor er direct bewijs is in de Beschikking van de 

kartelovereenkomsten. De verkopen relevant voor de berekening van de boetes 

worden voor elke autoglasaanbieder bepaald op basis van de totale verkopen in 

alle drie periodes gewogen zoals hierboven beschreven, gedeeld door de maanden 

van deelname in de inbreuk en vermenigvuldigd met 12 om een jaar gemiddelde te 

bepalen. De gemiddelde EER waarde van de verkopen van autoglasdelen zal 

daarom als volgt in aanmerking worden genomen: 

Onderneming Gemiddelde EER verkopen 

(EUR) 

Saint-Gobain [...] 

Pilkington [...] 

AGC [...] 

Soliver [...] 

N.B.: Deze tabel is opgesteld op basis van de cijfers die de partijen hebben verstrekt naar 

aanleiding van het verzoek om inlichtingen ex artikel 18, verzonden op 25 juli 2008, en 

laat verkopen van glasdelen voor voertuigen > 3,5 ton en verkopen waarbij de 

auoglasleverancier als subleverancier optrad, buiten beschouwing. De cijfers zijn, 

voorzover mogelijk, gecontroleerd en afgerond op 1000 euro. 

10.3.2. Vaststelling van het basisbedrag van de boete 

(668) Zoals in de richtsnoeren inzake geldboeten van 2006 is bepaald, wordt het 

basisbedrag van de boete gerelateerd aan een deel van de waarde van de verkopen 

dat wordt bepaald door de ernst van de inbreuk, vermenigvuldigd met het aantal 

jaren dat de inbreuk geduurd heeft. 

Ernst van de inbreuk 

(669) In de regel bedraagt het deel van de waarde van de verkopen dat in aanmerking 

wordt genomen maximaal 30%. Om de precieze hoogte binnen deze bandbreedte 

te bepalen houdt de Commissie rekening met een aantal factoren, zoals de aard van 

de inbreuk, het gecumuleerde marktaandeel van alle betrokken ondernemingen, de 

geografische reikwijdte van de inbreuk, en de vraag of de inbreuk daadwerkelijk is 

geïmplementeerd. 

(a) Aard van de inbreuk 

(670) In het onderhavige geval kwamen de concurrenten overeen klanten toe te wijzen 

door coördinatie van de prijzen. De toewijzing van klanten behoort naar haar aard 

tot de ernstigste mededingingsbeperkingen. Daarom dient het deel van de waarde 

van de verkopen dat voor deze inbreuk in aanmerking wordt genomen op een hoog 

niveau binnen de bandbreedte te worden vastgesteld. 

(b)  Gecumuleerd marktaandeel 

(671) Het gemiddelde relevante gecumuleerde marktaandeel van de vier ondernemingen 

die deelnamen gedurende de periode van de inbreuk, was ongeveer [...]%. 
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(c)  Geografische reikwijdte 

(672) De geografische reikwijdte van de inbreuk was de EER (zie overwegingen (2), (3), 

(33) en (533) tot en met (539)). 

(d)  Tenuitvoerlegging 

(673) Zoals in de overwegingen (117) en (447) is aangegeven, is geconstateerd dat de 

inbreuk zo nu en dan werd geïmplementeerd. Toch zal de Commissie hiermee bij 

de vaststelling van het basisbedrag van de boete geen rekening houden. 

(674) In hun schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar brachten 

Pilkington en Saint-Gobain Glass France verschillende argumenten naar voren 

waarmee zij trachtten de ernst van de inbeuk te beperken. Pilkington stelde dat “de 

zogenaamde "Club"-besprekingen vrijwel nooit in daadwerkelijke overeenkomsten 

of afspraken tussen de partijen resulteerden"
861

. Soms hielden de partijen zich niet 

aan de afspraken. Met andere woorden, er werd vals gespeeld waarbij de 

concurrenten louter in hun eigen comparatieve voordeel informatie van anderen 

inwonnen. Zou de Commissie toch een inbreuk vaststellen, dan moet volgens 

Pilkington in aanmerking worden genomen dat de besprekingen geen concrete 

afspraken of overeenkomsten opleverden, laat staan een daadwerkelijke 

tenuitvoerlegging daarvan. Verder beweert Pilkington dat haar deelname beperkt 

was in vergelijking met die van AGC en Saint-Gobain, die de bilaterale 

besprekingen na 3 september 2002 voortzetten toen Pilkington verklaarde niet 

meer aan de "club"-bijeenkomsten te willen deelnemen. 

(675) Saint-Gobain Glass France verklaarde dat het doel niet was om de productie of de 

verkochte hoeveelheden te beperken ten einde de prijzen te verhogen. Integendeel, 

het doel van de contacten was de productielijnen te optimaliseren gezien de 

inelasticiteit ervan ten aanzien van de vraag van de autofabrikanten.
862

 Volgens 

deze onderneming dient de Commissie bij het beoordelen van de ernst van de 

inbreuk rekening te houden met de sterke onderhandelingspositie van de 

afnemers
863

. De autoglasproducenten hadden te maken met een sterk 

oligopolistische markt van autofabrikanten, waardoor de autofabrikanten hun 

autoglasleveranciers scherpe prijzen konden opleggen en hoge kortingen konden 

afdwingen. 

(676) De argumenten van Pilkington doen niets af aan de ernst van de inbreuk. Op basis 

van het bewijsmateriaal in het dossier van de Commissie is geconcludeerd dat er 

overeenkomsten waren, wat Pilkington toegeeft (zie overweging (448)), en dat 

deze overeenkomsten soms ten uitvoer werden gelegd, ook door Pilkington. Door 

te stellen dat “[de] besprekingen bijna nooit in daadwerkelijke overeenkomsten 

resulteerden” (nadruk toegevoegd) aanvaardt Pilkington impliciet dat, althans zo 

nu en dan, de discussies tot het sluiten van daadwerkelijke overeenkomsten hebben 

geleid. 
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 Zie blz. 203 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
862

  Zie blz. 42 van het antwoord van Saint-Gobain Glass France op de mededeling van punten van bezwaar. 
863

 Saint-Gobain Glass France verwijst naar het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-322/01, 

Roquette Frères/Commissie, Jurispr. 2006, blz. II-3137, punten 149-150. 
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(677) De argumenten van Saint-Gobain Glass France zijn ook niet overtuigend. Uit het 

dossier blijkt dat de bijeenkomsten en contacten duidelijk verder gingen dan voor 

legitieme doelstellingen nodig was. Wat de gestelde sterke onderhandelingspositie 

van de autofabrikanten betreft, wijst de Commissie erop dat Saint-Gobain Glass 

France geen enkel bewijs heeft overgelegd waaruit zou blijken dat de 

autoglasproducenten door de autofabrikanten werden gedwongen aan de 

mededingingsbeperkende regelingen mee te doen. Volgens de Commissie is de 

heimelijke samenwerking ontstaan tijdens de besprekingen over privéglas, die 

uitmondden in een algeheel plan om klanten toe te wijzen. Hieruit blijkt dat het 

besluit van de grote drie vrijwillig was genomen en dat alle concurrenten van het 

plan profiteerden. De Commissie erkent evenwel dat de autofabrikanten over een 

compenserende afnemersmacht beschikten, die hen in staat stelde tegenstrategieën 

te ontwikkelen, zoals het stelselmatig gebruik van subleveranciersstrategieën, 

welke het hun mogelijk maakte in sommige gevallen de gecoördineerde acties te 

verminderen of te dwarsbomen. Als gevolg daarvan, zoals in de overwegingen 

(117), (447) en (673) is uiteengezet, werkte de toewijzing van contracten door de 

autoglasproducenten in de praktijk niet altijd. 

(678) Concluderend, en rekening houdende met de factoren inzake de aard van de 

inbreuk, het gecumuleerde marktaandeel van de partijen en de geografische 

reikwijdte, dient het deel van de waarde van de verkopen van elke betrokken 

onderneming op basis waarvan het basisbedrag van de geldboeten moet worden 

vastgesteld, op 16% te worden vastgesteld. 

Duur 

(679) Om volledig rekening te houden met de duur van de deelname van elke 

onderneming aan de inbreuk, moet het bedrag dat is vastgesteld op basis van de 

waarde van de verkopen als beschreven in de overwegingen (658) tot en met (674) 

worden vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de inbreuk geduurd heeft. 

Perioden van minder dan zes maanden worden als een half jaar geteld, perioden 

van meer dan zes maanden maar minder dan een jaar worden als een volledig jaar 

geteld. 

(680) Zoals in punt 9 is uiteengezet, waren de ondernemingen tenminste gedurende de 

volgende perioden bij de inbreuk betrokken: 

– AGC: van 18 mei 1998 tot 11 maart 2003, ofwel een periode van 4 jaar en 

10 maanden; 

– Saint-Gobain van 10 maart 1998 tot 11 maart 2003, ofwel een periode van 

5 jaar; 

– Pilkington van 10 maart 1998 tot 3 september 2002, ofwel een periode van 

4 jaar en 5 maanden; 

– Soliver van 19 november 2001 tot 11 maart 2003, ofwel een periode van 1 jaar 

en 4 maanden. 

(681) Derhalve dienen de volgende vermenigvuldigingsfactoren te worden toegepast op 

het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig de in overweging (678) beschreven 

berekening: 4,5 voor Pilkington, 5 voor Saint-Gobain en AGC en 1,5 voor Soliver.  
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Toegevoegd bedrag 

(682) Om ondernemingen ervan te weerhouden deel te nemen aan horizontale 

prijsovereenkomsten zoals de onderhavige, moet het basisbedrag van de op te 

leggen geldboeten worden verhoogd met een toegevoegd bedrag overeenkomstig 

punt 25 van de richtsnoeren inzake geldboeten van 2006. Na de omstandigheden 

van de zaak te hebben bestudeerd, met name de in de overwegingen (669) tot en 

met (673) besproken factoren, wordt dan ook geconcludeerd dat een toegevoegd 

bedrag van 16% van de waarde van de verkopen passend zou zijn. 

10.3.3. Conclusie inzake de basisbedragen 

(683) De bedragen van de geldboeten die elke onderneming moeten worden opgelegd 

zijn: 

Alle bedragen zijn in EUR 

- Saint-Gobain [...] 

- Pilkington [...] 

- AGC [...] 

- Soliver [...] 

 

10.4. Aanpassingen van het basisbedrag 

10.4.1. Verzwarende omstandigheden 

10.4.1.1. Asahi/Glaverbel 

(684) Er zijn in deze zaak geen verzwarende omstandigheden voor AGC. 

10.4.1.2. Saint-Gobain 

(685) Toen de inbreuk plaatsvond, was Saint-Gobain reeds de adressaat van twee eerdere 

kartelbeschikkingen van de Commissie geweest die als verzwarende 

omstandigheden relevant zijn voor deze zaak
864

. 

(686) Het feit dat een onderneming hetzelfde of soortgelijke type van 

concurrentieverstorend gedrag heeft herhaald, toont aan dat de sancties die het in 

het verleden opgelegd kreeg, niet tot een wijziging van zijn concurrentieverstorend 

gedrag hebben geleid. Dit soort concurrentieverstorend gedrag vormt een 

verzwarende omstandigheid, die een verhoging met 60% van het basisbedrag van 

de op te leggen geldboete aan deze onderneming rechtvaardigt. 

                                                 
864

 Beschikking van de Commissie van 23 juli 1994 in zaak IV/30.988 – Flat Glass (Benelux), PB L 212 

van 8.8.1994, blz. 13, en Beschikking van de Commissie van 7 december 1988 in zaak IV/31.906 – Flat 

glass (Italië), PB L 33 van 4.2.1989, blz. 44. 



189 

(687) Saint-Gobain Glass France betoogt dat het in aanmerking nemen van recidive in 

strijd is met de rechtsbeginselen inzake het verbod van terugwerkende kracht en 

evenredigheid. Met name indien de vermenigvuldigingsfactor zou worden 

toegepast overeenkomstig de richtsnoeren van de Commissie inzake geldboeten 

van 2006, zou dit tot een overdreven verhoging leiden die ten tijde van de inbreuk 

niet te voorzien was. Bovendien betoogt Saint-Gobain Glass France dat het 

evenredigheidsbeginsel zou worden geschonden omdat deze recidive niet slechts 

één van de elementen zou zijn waarmee bij de berekening van de geldboete 

rekening zou worden gehouden, maar door de toepassing van de richtsnoeren 

inzake geldboeten van 2006 een zwaarder wegend element zou worden in 

vergelijking met andere factoren. 

(688) De Commissie merkt op dat het feit dat de betrokken onderneming opnieuw 

inbreuk heeft gepleegd op de communautaire mededingingsregels met hetzelfde of 

soortgelijke type van concurrentieverstorend gedrag een voldoende duidelijke 

aanwijzing is dat de eerdere beschikkingen en de opgelegde boetes niet voldoende 

afschrikkend waren ten opzichte van deze onderneming of dat het voor deze 

onderneming moeilijk is om te voldoen aan de mededingingsregels. De 

richtsnoeren van de Commissie inzake geldboeten van 2006 houden rekening met 

dit soort gedrag en wijzen op de noodzaak om ondernemingen die in het verleden 

herhaaldelijk inbreuk op de communautaire mededingingsregels hebben gepleegd, 

zwaarder te straffen. 

10.4.1.3. Pilkington 

(689) Er zijn in deze zaak geen verzwarende omstandigheden voor Pilkington. 

10.4.1.4.  Soliver 

(690) Er zijn in deze zaak geen verzwarende omstandigheden voor Soliver. 

10.4.2. Verzachtende omstandigheden 

10.4.2.1. AGC 

Snelle beëindiging van de inbreuk 

(691) AGC steltt dat zij onmiddellijk na de inspecties van de Commissie in februari 2005 

haar deelname aan de inbreuk heeft beëindigd en ervoor heeft gezorgd dat elke 

betrokkenheid bij de inbreuk werd stopgezet. 

(692) De Commissie aanvaardt dit argument niet. Kartelinbreuken van het soort zoals in 

deze beschikking vastgesteld vormen naar hun aard zeer ernstige inbreuken op 

artikel 81 van het Verdrag. Ondernemingen die aan deze inbreuken deelnemen, 

moeten verondersteld worden zeer goed te weten dat hun activiteiten onwettig zijn 

geweest. De Commissie is van oordeel dat in dergelijke gevallen van opzettelijk 

onwettig gedrag, het feit dat een onderneming dit gedrag staakt op het moment dat 

de Commissie optreedt of zelfs daarvoor, geen bijzondere beloning verdient 

afgezien van het feit dat de inbreukperiode van de betrokken onderneming korter is 

dan anders het geval zou zijn geweest. Immers, in overeenstemming met gevestigd 

rechtspraak, indien de inbreuk na het optreden van de Commissie was voortgezet, 

zou dit volgens vaste rechtspraak een verzwarende omstandigheid zijn geweest. 
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Geen schade voor de afnemers 

(693) AGC stelt verder dat rekening moet worden gehouden met het feit dat er niet 

voldoende bewijzen zijn dat de inbreuk de afnemers schade heeft berokkend. 

(694) De Commissie wijst erop dat zij geen effect hoeft aan te tonen wanneer eenmaal is 

vastgesteld dat de overeenkomsten tot doel hadden de mededinging te verstoren. 

Dat de uitvoering niet of slechts ten dele het bedoelde effect op de markt had als 

gevolg van weerstand van de afnemers en/of de overblijvende mededinging, brengt 

geen verandering in de juridische beoordeling van de Commissie. 

10.4.2.2. Saint-Gobain 

(695) Saint-Gobain heeft geen beroep gedaan op verzachtende omstandigheden. 

10.4.2.3. Pilkington 

(696) In haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van bezwaar
865

, 

verklaart Pilkington dat zij de regelingen niet ten uitvoer heeft gelegd, dat haar rol 

in de regelingen beperkt was en dat haar deelname hieraan in een vroeg stadium 

werd beëindigd. 

Niet-tenuitvoerlegging 

(697) Pilkington betoogt dat er geen bewijs is dat Pilkington de vermeende regelingen 

ten uitvoer zou hebben gelegd. Zij stelt daarentegen dat er positief bewijsmateriaal 

is dat Pilkington en alle partijen in feite concurrentiebevorderend marktgedrag aan 

de dag legden. 

(698) In tegenstelling tot wat Pilkington beweert, heeft de Commissie aangetoond dat de 

regelingen althans tot op zekere hoogte ten uitvoer werden gelegd (zie overweging 

(673)). Hoe dan ook hoeft de Commissie niet aan te tonen dat de overeenkomsten 

ten uitvoer werden gelegd om de inbreuk te bewijzen wanneer is gebleken dat het 

doel was om de mededinging op de gemeenschappelijke markt te beperken, te 

verhinderen of te vervalsen. Volgens de rechtspraak is de Commissie niet verplicht 

de niet-uitvoering van een kartel als verzachtende omstandigheid in aanmerking te 

nemen, tenzij de onderneming die hierop aanspraak maakt, kan aantonen dat zij 

zich duidelijk, openlijk en in aanzienlijke mate tegen de uitvoering van dit kartel 

heeft verzet, en dat zij niet de schijn heeft gewekt met de overeenkomst in te 

stemmen en daardoor andere ondernemingen niet ertoe heeft aangezet het 

betrokken kartel uit te voeren. Dit was bij Pilkington niet het geval. Het argument 

dat een onderneming zich niet heeft gehouden aan het marktgedrag dat met haar 

concurrenten was overeengekomen doch zich concurrerend heeft gedragen hoeft 

bij de vaststelling van het bedrag van de op te leggen geldboete niet 

noodzakelijkerwijs als verzachtende omstandigheid in aanmerking te worden 

genomen
866

. 

Beperkte rol 

                                                 
865

  Zie blz. 214 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
866

 Zie arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-44/2000, Mannesmannröhren-Werke 

AG/Commissie, Jurispr. 2004, blz. II-2223, punt 277; Zie ook zaak T-327/94 SCA Holding/Commissie, 
Jurispr. 1998, blz. II-1373, punt 142. 
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(699) Pilkington stelt dat het werkelijke zwaartepunt van de "Club"-besprekingen bij 

AGC en Saint-Gobain lag; verder wees zij op het beperkte aantal van haar 

medewerkers dat bij de contacten betrokken was. 

(700) De Commissie wijst er echter op dat Pilkington in aanzienlijke mate aanwezig was 

tijdens de bijeenkomsten en/of contacten die in punt 4.4 van deze beschikking 

worden beschreven en dat zij derhalve aan alle aspecten van de inbreuk heeft 

deelgenomen. Wat de beperkte deelname van Pilkington betreft merkt de 

Commissie op dat de onderneming zelf heeft toegegeven dat zij bij 30 van de 38 in 

de mededeling van punten van bezwaar beschreven trilaterale bijeenkomsten 

aanwezig was, dit is 80% van het totaal
867

. Daarenboven werd zij bij deze 

contacten vertegenwoordigd door [...]. Het feit dat het aantal medewerkers dat bij 

de contacten betrokken was beperkt was, heeft eerder te maken met zijn interne 

organisatie, en niet met het feit dat Pilkington een geringere rol in de besprekingen 

speelde. De Commissie kan dit argument derhalve evenmin aanvaarden. 

Snelle beëindiging van de inbreuk 

(701) Ten slotte betoogt Pilkington dat zij de inbreuk ten laatste op 3 september 2002 

heeft beëindigd, vóór de anderen en bijna tweeëneenhalf jaar voor het begin van 

het onderzoek van de Commissie. 

(702) Dit argument kan evenmin worden aanvaard. Doorgaans is er geen reden om een 

vermindering van de boete toe te passen omdat een onderneming niet gedurende de 

volledige periode aan de inbreuk heeft deelgenomen; hiermee wordt rekening 

gehouden bij de berekening van de duur van de inbreuk. Bovendien is in punt 4.4 

aangetoond dat Pilkington bij alle belangrijke aspecten van het kartel betrokken 

was, namelijk de toewijzing en hernieuwde toewijzing van contracten om de 

marktstabiliteit te handhaven. 

10.4.2.4.  Soliver 

(703) Soliver betoogt in haar schriftelijke antwoord op de mededeling van punten van 

bezwaar
868

 dat haar rol in het kartel zeer beperkt was en dat het kartel 

voornamelijk werd geleid door de grote drie. Zij werd gedwongen aan de 

besprekingen deel te nemen en zich eind 2001 aan te sluiten bij de regelingen die 

door de andere drie concurrenten waren getroffen. Volgens Soliver gaven de grote 

drie Soliver ondubbelzinnig te verstaan dat zij de onderneming zouden kunnen 

uitschakelen als zij dit wilden. De aanval achteraf die de grote drie pleegden om de 

contracten van Soliver voor de Audi A3, de Audi A6 en de VW Passat te 

bemachtigen en de plotselinge drastische prijsstijging voor vlakglas die de grote 

drie vanaf 1 januari 2002 aan Soliver opdrongen, plaatsten de onderneming in een 

precaire positie. In deze bijzondere context namen de contacten tussen Soliver en 

Saint-Gobain of AGC met betrekking tot de levering van autoruiten aan 

autofabrikanten een aanvang. 

(704) De Commissie merkt op dat zij in de onderhavige beschikking met sommige van 

deze omstandigheden rekening houdt door te erkennen dat Soliver haar coördinatie 

met de andere concurrenten pas in een later stadium begon. De Commissie merkt 
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 Zie blz. 205 van het antwoord van Pilkington op de mededeling van punten van bezwaar. 
868

 Zie punt 17 van het antwoord van Soliver op de mededeling van punten van bezwaar. 
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echter op dat in het dossier geen rechtstreeks bewijs aanwezig is dat het gedrag van 

de overige deelnemers ten aanzien van Soliver neerkwam op dwang. Hoe dan ook 

dient een onderneming die door andere partijen wordt gedwongen deel te nemen 

aan een inbreuk op het mededingingsrecht, dit aan de autoriteiten te melden
869

. 

Zoals het Gerecht van eerste aanleg heeft geconcludeerd kan een onderneming 

geen beroep doen op het feit dat zij onder druk van de andere deelnemers aan een 

inbreuk heeft deelgenomen, teneinde in aanmerking te komen voor een 

verzachtende omstandigheid. "Zij had immers de op haar uitgeoefende druk bij de 

bevoegde autoriteiten kunnen aanbrengen en bij de Commissie een klacht kunnen 

indienen"
870

. 

10.4.2.5. Daadwerkelijke medewerking buiten de clementieregeling om 

(705) [...]
871

. [...]. 

(706) De Commissie heeft overeenkomstig de rechtspraak onderzocht of de 

medewerking van de betrokken ondernemingen haar in staat heeft gesteld de 

inbreuk gemakkelijker vast te stellen. Een beoordeling van medewerking in een 

zaak waarin de clementieregeling van toepassing is, moet in beginsel worden 

uitgevoerd op grond van die regeling
872

. Slechts onder uitzonderlijke 

omstandigheden kan het toekennen van een vermindering van de geldboete aan de 

betrokken ondernemingen voor hun daadwerkelijke medewerking buiten de 

clementieregeling om worden gerechtvaardigd (zie Ruwe tabak Italië
873

). 

(707) Rekening houdende met de argumenten van de partijen is de Commissie van 

mening dat er geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die aanleiding 

geven tot een vermindering van geldboeten afgezien van de op basis van de 

clementieregeling toegekende verminderingen. 

10.4.3. Voldoende afschrikkende werking 

(708) Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete besteedt de Commissie 

bijzondere aandacht aan de noodzaak ervoor te zorgen dat geldboeten een 

voldoende afschrikkende werking hebben. Hiertoe kan zij de boete verhogen die 

zij oplegt aan ondernemingen die een bijzonder hoge omzet hebben boven het 
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 Zie arrest van het Gerecht van eerste aanleg in gevoegde zaken T-236/01, T-239/01, T-244/01 tot en 

met T-246/01, T-251/01 en T-252/01 Tokai Carbon/Commissie, Jurispr. 2004, blz. II-1181, punt 344; 

zaak T-62/02 Union Pigments/Commissie, Jurispr. 2005, blz. II-5057, punt 63; gevoegde zaken C-

189/02 P e.a., Dansk Rørindustri/Commissie, Jurispr. 2005, blz. I-5425, punt 369; zaak T-9/99 HFB 

Holding/Commissie, Jurispr. 2002, blz. II-1487, punt 178; zaak T-38/02 Groupe Danone/Commissie, 

Jurispr. 2005, blz. II-4407, punt 164 (bevestigd door het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-3/06 

P, Groupe Danone/Commissie, reeds aangehaald); gevoegde zaken T-109/02 e.a., Bolloré/Commissie, 

reeds aangehaald, punt 639. 
870

 Zie arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 20 maart 2002 in zaak T-23/99, LR af 1998 

A/S/Commissie, punt 142. 
871

 Zie blz. 77 van het antwoord van Asahi en blz. 70 van het antwoord van Glaverbel op de mededeling 

van punten van bezwaar. 
872

 Zie arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 maart 2006 in zaak T-15/02 BASF AG/Commissie, 

Jurispr. 2006, blz. II-497, punt 586. Zie ook arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 6 december 

2005 in zaak T-48/02, Brouwerij Haacht/Commissie, Jurispr. 2005, blz. II-5265, punt 104 en de daarin 

aangehaalde rechtspraak. 
873

 Zie beschikking van de Commissie C(2005)4012 van 20.10.2005 in zaak COMP/38.281, Ruwe tabak 

Italië, zie PB L 353 van 13.12.2006, blz. 45, overwegingen 385 e.v. 
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volume van hun verkopen waarop de inbreuk betrekking heeft (punt 30 van de 

richtsnoeren inzake geldboeten van 2006), aangezien de opgelegde boete het doel 

ervan - bestraffing van de inbreukmakende onderneming rekening houdende met 

haar totale grootte - moet bereiken.  

(709) De Commissie is van oordeel dat in deze speciale zaak geen specifieke verhoging 

met het oog op afschrikking gerechtvaardigd is. 

10.5. Toepassing van het omzetplafond van 10% 

(710) Artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003 bepaalt dat voor elke bij de 

inbreuk betrokken onderneming de geldboete niet groter is dan 10% van de totale 

omzet die in het voorafgaande boekjaar is behaald. 

(711) In deze zaak wordt het plafond van 10% van de omzet bereikt met betrekking tot 

de aan Soliver op te leggen geldboete. 

(712) De bedragen van de aan elke onderneming op te leggen geldboete vóór de 

toepassing van de clementieregeling zijn derhalve als volgt: 

Alle bedragen zijn in euro 

- Saint-Gobain [...] 

- Pilkington [...] 

- AGC [...] 

- Soliver [...] 

 

10.6. Toepassing van de clementieregeling 

(713) Zoals in punt 3 werd vermeld, werd het onderhavige onderzoek ambtshalve 

ingesteld naar aanleiding van gegevens die door een informant aan de Commissie 

waren verstrekt. Na de eerste inspectie diende de clementieverzoeker (zie 

overweging 56) een verzoek om immuniteit op grond van punt 8 van de 

clementieregeling, of anders, om een vermindering van geldboeten in. 

10.6.1. Immuniteit op grond van punt 8 van de clementieregeling 

10.6.1.1. Immuniteit op grond van punt 8, onder a) 

(714) De clementieverzoeker stelt dat hij recht heeft op immuniteit uit hoofde van punt 

8, onder a), van de clementieregeling, omdat de eerste ambtshalve door de 

Commissie op 22/23 februari 2005 verrichte inspectie geen concreet 

bewijsmateriaal inzake de veronderstelde inbreuk opleverde. De 

clementieverzoeker is om verschillende redenen van mening dat hij voldoet aan de 

criteria om op grond van punt 8, onder a), voor immuniteit in aanmerking te 

komen. Ten eerste had hij als eerste bewijsmateriaal verstrekt dat de Commissie in 

staat stelde ter plaatse een inspectie te verrichten. Volgens de clementieverzoeker 

stelden de tussen de eerste en de tweede inspectie verstrekte verklaringen en 

informatie de Commissie in staat om een tweede beschikking tot het verrichten van 
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een inspectie aan te nemen. Bovendien zou niet aan het voorwerp en het doel van 

de clementieregeling zijn voldaan indien punt 8, onder a), niet van toepassing zou 

zijn ingeval een eerdere ambtshalve verrichte inspectie geen belastend 

bewijsmateriaal had opgeleverd met betrekking tot althans een aanzienlijk deel van 

het onwettige gedrag
874

. 

(715) De argumenten van de clementieverzoeker zijn volgens de Commissie niet 

steekhoudend. Zoals uit punt 9 van de clementieregeling kan worden opgemaakt, 

wordt immuniteit uit hoofde van punt 8, onder a), uitsluitend verleend op 

voorwaarde dat de Commissie, ten tijde van de indiening, niet over voldoende 

materiaal beschikte om een beschikking aan te nemen tot het verrichten van een 

inspectie in verband met het vermeende kartel. De clementieverzoeker betwistte 

niet dat het aannemen van de eerste inspectiebeschikking gerechtvaardigd en 

juridisch correct was, en betoogde evenmin dat het onderzoek van de Commissie 

een ander kartel betrof dan dat waarop de eerste inspectie betrekking had. Daarom 

bevestigt de Commissie haar conclusie dat toen de clementieverzoeker zijn 

clementieverzoek indiende, er geen immuniteit meer kon worden verleend uit 

hoofde van punt 8, onder a). 

10.6.1.2. Immuniteit uit hoofde van punt 8, onder b) 

(716) Verder stelt de clementieverzoeker dat de Commissie toen het verzoek werd 

ingediend, niet over voldoende bewijsmateriaal beschikte om een inbreuk op 

artikel 81 van het Verdrag vast te stellen, en dat hij de eerste en enige onderneming 

was die bewijsmateriaal verstrekte dat de Commissie in staat stelde een dergelijke 

inbreuk vast te stellen en dat hij daarom recht had op immuniteit tegen geldboeten 

ingevolge punt 8, onder b), van de clementieregeling
875

. De Commissie had 

kennelijk tijdens de eerste inspectie geen bewijsmateriaal gekopieerd waarmee een 

inbreuk op artikel 81 van het Verdrag rechtens genoegzaam kon worden 

aangetoond, aangezien de bijdrage van Glaverbel en Asahi als aanvullend 

bewijsmateriaal noodzakelijk was om een inbreuk te kunnen vaststellen. De 

clementieverzoeker betoogt ook dat de Commissie geen gebruik zou hebben 

kunnen maken van de documenten die in haar bezit waren omdat deze ofwel 

helemaal geen betrekking hebben op een inbreuk, ofwel niet duidelijk aantonen dat 

er een inbreuk heeft plaatsgevonden. Glaverbel en Asahi zijn verder van mening 

dat de beoordeling van de vraag of hun al dan niet immuniteit zou moeten worden 

verleend ingevolge punt 8, onder b), van de clementieregeling, moet plaatsvinden 

op het moment van de indiening van het clementieverzoek overeenkomstig punt 15 

van de clementieregeling, en dat de documenten die zij in de loop van de 

procedure hebben voorgelegd, gezien het feit dat er geen ander clementieverzoek 

is ingediend, in aanmerking moeten worden genomen om de totale bijdrage van 

Asahi en Glaverbel aan het vermogen van de Commissie om een inbreuk vast te 

stellen, te beoordelen
876

. 

(717) De Commissie kan de argumenten van de clementieverzoeker niet aanvaarden. In 

punt 8, onder b), en punt 10 van de clementieregeling wordt bepaald dat 

immuniteit tegen geldboeten uitsluitend wordt verleend onder de cumulatieve 
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 Zie [...]. 
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 Zie [...], antwoord van Glaverbel op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 8 tot en met 30 en 

antwoord van Asahi op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 30 tot en met 33. 
876

 Zie antwoord van Glaverbel op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 28. 
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voorwaarden dat de Commissie, ten tijde van de indiening, niet over voldoende 

bewijsmateriaal beschikte om, met betrekking tot het vermeende kartel, een 

inbreuk op artikel 81 van het Verdrag vast te stellen, en dat het verstrekte 

bewijsmateriaal haar in staat kan stellen een inbreuk vast te stellen. Of de 

clementieverzoeker aan de laatstgenoemde voorwaarde voldoet, hangt af van de 

waarde van het bewijsmateriaal dat hij aan de Commissie verstrekt. 

Bewijsmateriaal dat slechts het vermogen van de Commissie om de feiten te 

bewijzen versterkt doordat het een aanvulling vormt op de documenten waarover 

de Commissie ten tijde van de indiening van het verzoek reeds beschikte, zou niet 

voldoen aan de voorwaarde van punt 8, onder b), omdat dit hetzelfde zou zijn als 

het verstrekken van materiaal met een significant toegevoegde waarde 

overeenkomstig de punten 21 en 22 van de clementieregeling.  

(718) Er kan geen twijfel bestaan dat de Commissie ten tijde van de indiening reeds 

beschikte over bewijsmateriaal uit de onderzochte periode dat tijdens de eerste 

inspectie was gekopieerd en dat haar in staat stelde een inbreuk op artikel 81 van 

het Verdrag vast te stellen. Dit bewijsmateriaal bestond uit handgeschreven 

notities van trilaterale en bilaterale bijeenkomsten en/of contacten tussen 

concurrenten met inbegrip van bewijzen van toezicht- en corrigerende maatregelen 

tussen de karteldeelnemers met betrekking tot alle grote autofabrikanten (zie punt 

4.3 en 4.4)
877

. Ten tijde van de indiening kon derhalve geen immuniteit meer 

worden verleend uit hoofde van punt 8, onder b). De door de clementieverzoeker 

overgelegde gegevens vulden de informatie aan die reeds in het bezit van de 

Commissie was, voor zover deze haar vermogen om bepaalde feiten met 

betrekking tot de inbreuk te bewijzen, versterkten.  

(719) Gezien het bovenstaande en zoals in overweging (58) is opgemerkt, verwerpt de 

Commissie het verzoek om immuniteit van de clementieverzoeker van 19 juli 2006 

ingevolge punt 8 van de clementieregeling, en bevestigt zij haar besluit. 

10.6.2. Significant toegevoegde waarde 

(720) De clementieverzoeker diende een verzoek om immuniteit tegen geldboeten, of 

anders om een vermindering van deze boeten, in op 24 februari 2005, de dag na de 

eerste inspectie van de Commissie. 

(721) De Commissie is van oordeel dat de clementieverzoeker bewijsmateriaal heeft 

verstrekt dat zijn vermogen om de feiten voor de gehele inbreukperiode te 

bewijzen, heeft versterkt. De clementieverzoeker verstrekte op verscheidene 

punten toelichtingen die de Commissie hielpen de gedurende de inspectie 

verzamelde documenten in de juiste context te plaatsen. De clementieverzoeker 

verstrekte [...] nadere bijzonderheden over de wijze waarop en waar de leden van 

het kartel elkaar ontmoetten en met elkaar communiceerden, hoe het kartel 

opereerde, met name het mechanisme om de marktaandelen stabiel te houden, en 

over het compensatiestelsel dat was ingevoerd. Verder legde hij bewijsmateriaal 

voor in de vorm van handgeschreven notities van de medewerkers van de 

clementieverzoeker uit de onderzochte periode.  
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 Zie de door de informant verstrekte documenten evenals de tijdens de eerste inspectie gekopieerde 

documenten CC4, PDR12, EF13, CC1, JL5, KE55, SM23, SM25, DV15, EF7, PDR11, KE18, PJ1 en 

JLO2. 
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(722) [...]. Hij heeft de Commissie vanaf de dag na de inspectie en gedurende de gehele 

procedure volledige en daadwerkelijke medewerking verleend. Daarom is de 

Commissie van oordeel dat Glaverbel en Asahi voldoen aan de vereisten van 

punt 21 van de clementieregeling. Aangezien Asahi en Glaverbel bovendien de 

eerste en enige ondernemingen waren die aan de voorwaarden van punt 21 van de 

clementieregeling voldeden, heeft de Commissie deze ondernemingen bij brief van 

30 maart 2007
878

 in kennis gesteld van haar voornemen hun een vermindering van 

30 tot 50% toe te kennen van de geldboete die hun anders zou zijn opgelegd. 

(723) Gezien de waarde van hun bijdrage aan deze zaak, het zeer vroege stadium waarin 

zij deze bijdrage hebben geleverd en de mate waarin zij hebben meegewerkt na de 

indiening van het bewijsmateriaal, komen Asahi en Glaverbel in aanmerking voor 

een vermindering van 50% van de geldboete die anders zou zijn opgelegd. 

10.6.3. Toepassing van punt 23, onder b), van de clementieregeling 

(724) In zijn antwoorden op de mededeling van punten van bezwaar stelt de 

clementieverzoeker dat hem uit hoofde van punt 23 van de clementieregeling 

gedeeltelijke immuniteit zou moeten worden verleend voor de periode van [...]. 

Glaverbel stelt dat de Commissie, zonder haar bijdrage, niet in staat zou zijn 

geweest het bestaan van de inbreuk [...] te bewijzen. De Commissie zou met name 

alleen in staat zijn geweest om een zeer gering aantal mededingingsbeperkende 

contacten te traceren uitsluitend voor de periode tussen [...]
879

. De documenten 

waarover de Commissie na de eerste inspectie beschikte vormden volgens 

Glaverbel niet voldoende bewijs voor mededingingsbeperkende contacten [...]
880

. 

Dankzij de bijdrage van de clementieverzoeker was de Commissie in staat de 

inbreuk ook vóór en na die periode te bewijzen, zodat deze rechtstreekse gevolgen 

had voor de duur van de inbreuk of minstens voor de betrokkenheid van de 

clementieverzoeker bij de inbreuk gedurende die periode. Bovendien stelt de 

clementieverzoeker dat de Commissie zonder zijn hulp niet in staat zou zijn 

geweest de inbreuk en/of zijn betrokkenheid bij de inbreuk […] vast te stellen 

[…]
881

. 

(725) Volgens punt 23, derde alinea, van de clementieregeling zal de Commissie, indien 

een onderneming bewijsmateriaal verstrekt "dat betrekking heeft op feiten die de 

Commissie niet eerder bekend waren en die een rechtstreeks gevolg hebben voor 

de zwaarte (ernst) of de duur van de vermoedelijke inbreuk", met deze elementen 

geen rekening houden bij het bepalen van de geldboete die aan die onderneming 

moet worden opgelegd. Uit de formulering van punt 23, derde alinea, blijkt 

duidelijk dat het om feiten moet gaan "die de Commissie niet eerder bekend 

waren" en niet eenvoudig om de omstandigheid dat het bewijsmateriaal het 

vermogen om bepaalde feiten te bewijzen ten aanzien waarvan de Commissie 

reeds over bewijzen beschikt, op beslissende wijze versterkt. Bovendien moet het 

door de clementieverzoeker verstrekte bewijsmateriaal, om in aanmerking te 

komen voor het bepaalde in punt 23, derde alinea, een rechtstreeks gevolg hebben 

voor de duur of de ernst van de vermoedelijke inbreuk als zodanig en niet slechts 
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 Zie blz. 50136 tot en met 50140 (besluiten) en blz. 50141 bis (kennisgeving). 
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 Zie antwoord van Glaverbel op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 30 tot en met 34 en 

antwoord van Asahi op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 50. 
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 Zie antwoord van Glaverbel op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 32 en 33. 
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 Zie antwoord van Glaverbel op de mededeling van punten van bezwaar, blz. 36 tot en met 52. 
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voor de betrokkenheid van de clementieverzoeker bij het kartel. Het is niet 

voldoende om bewijsmateriaal te verstrekken over bepaalde details die wellicht het 

vermogen om het kartel te bewijzen versterken (zoals extra bijeenkomsten of 

contacten), maar die geen gevolgen hebben voor de totale ernst of duur van het 

kartel. 

(726) Op het moment van het clementieverzoek beschikte de Commissie over tijdens de 

eerste inspectie verzamelde bewijzen van kartelcontacten vanaf 10 maart 1998 

(aanvangsdatum van de inbreuk, zie overweging (125) [...], waaruit bleek dat alle 

adressaten van deze beschikking onwettige overeenkomsten hadden gesloten met 

betrekking tot de levering van autoglas aan autofabrikanten
882

. De 

clementieverzoeker heeft geen bewijsmateriaal overgelegd waardoor de 

Commissie een langere duur of een ruimere omvang van het kartel had kunnen 

vaststellen dan reeds bekend was op het moment dat het verzoek werd ingediend. 

Het feit dat de informatie van de clementieverzoeker de informatie waarover de 

Commissie reeds beschikte nader bevestigde en aanvulde en derhalve de 

Commissie tot op zekere hoogte in staat stelde de desbetreffende feiten te 

bewijzen, is beoordeeld (en beloond) als bewijsmateriaal dat significante 

toegevoegde waarde had in de zin van punt 21 van de clementieregeling. 

(727) Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat punt 23, derde alinea, 

van de clementieregeling niet van toepassing is op de clementieverzoeker. 

10.6.4. Conclusie inzake de toepassing van de clementieregeling 

(728) Aan de clementieverzoeker dient een vermindering met 50% te worden verleend 

van de geldboete die anders zou zijn opgelegd. Hem zal evenwel om de in punt 

10.6.3. genoemde redenen geen vermindering worden verleend uit hoofde van punt 

23, derde alinea, van de clementieregeling. 

11. [...] 

(729) [...]. 

(730) [...]. 

12. DE DEFINITIEVE BEDRAGEN VAN DE IN DEZE PROCEDURE OP TE LEGGEN 

GELDBOETEN 

(731) De overeenkomstig artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1/2003 op te leggen 

geldboeten dienen derhalve als volgt te luiden: 

a) Saint-Gobain:  EUR 896 000 000 

b) Pilkington:  EUR 370 000 000 

c) AGC:   EUR 113 500 000 

d) Soliver:  EUR     4 396 000 
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN: 

Artikel 1 

De volgende ondernemingen hebben inbreuk gemaakt op artikel 81 van het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 53 van de EER-Overeenkomst door, 

gedurende de genoemde perioden, deel te nemen aan een geheel van overeenkomsten en/of 

onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector autoglas in de EER:  

a) Asahi Glass Company Limited, AGC Flat Glass Europe SA/NV, AGC Automotive 

Europe SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex France Sàrl, Splintex 

UK Limited en AGC Automotive Germany GmbH van 18 mei 1998 tot 11 maart 

2003; 

b)  La Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain 

Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG en Saint-Gobain Sekurit France SA van 10 

maart 1998 tot 11 maart 2003; 

c) Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive 

Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH en Pilkington Italia Spa van 10 maart 

1998 tot 3 september 2002; 

d) Soliver NV van 19 november 2001 tot 11 maart 2003. 

Artikel 2 

Voor de in artikel 1 bedoelde inbreuk worden de volgende geldboeten opgelegd: 

a) Asahi Glass Company Limited, AGC Flat Glass Europe SA/NV, AGC Automotive 

Europe SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex France Sàrl, Splintex 

UK Limited en AGC Automotive Germany GmbH, waarbij ieder hoofdelijk 

aansprakelijk is: 113 500 000 euro; 

b)  La Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain 

Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG en Saint-Gobain Sekurit France SA, waarbij 

ieder hoofdelijk aansprakelijk is: 896 000 000 euro; 

c) Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive 

Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH en Pilkington Italia Spa, waarbij ieder 

hoofdelijk aansprakelijk is: 370 000 000 euro; 

d) Soliver NV: 4 396 000 euro. 

De geldboeten dienen binnen drie maanden vanaf de datum van kennisgeving van de 

onderhavige beschikking te worden betaald in euro op de onderstaande bankrekening ten 

name van de Europese Commissie: 

SOCIETE GENERALE  
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 Zie documenten KE18, blz. 831, PJ1, blz. 1572 en JLO2, blz. 3482. 
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Cours Valmy 17, F-92800 PUTEAUX 

IBAN Code: FR76 30003 06990 00101611532 82 

SWIFT Code: SOGEFRPPXXX.  

Na het verstrijken van de termijn van drie maanden is van rechtswege rente verschuldigd 

tegen de rentevoet die op de eerste dag van de maand waarin deze beschikking wordt 

gegeven, door de Europese Centrale Bank op haar basisherfinancieringstransacties wordt 

toegepast, vermeerderd met 3,5%. 

Artikel 3 

De in artikel 1 genoemde ondernemingen maken onverwijld een einde aan de in artikel 1 

bedoelde inbreuk, voor zover zij zulks nog niet hebben gedaan. 

Zij onthouden zich van elke in artikel 1 bedoelde handeling of gedraging die hetzelfde of een 

soortgelijk doel of gevolg heeft. 

Artikel 4 

Deze beschikking is gericht tot: 

 

Asahi Glass Co. Ltd 

1-12-1, Yurakucho, 

Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8405 

JAPAN 

 

AGC Flat Glass Europe SA/NV 

Terhulpsesteenweg 166 

B-1170 Brussel 

BELGIË 

 

AGC Automotive Europe SA 

Parc Industriel Zone C 

B-7180 Seneffe 

BELGIË 

 

Glaverbel France SA 

114 Bureaux de la Colline  

92213 Saint-Cloud Cedex 

FRANKRIJK 

 

Glaverbel Italy S.r.l. 

Via Genova, 31  
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12100 Cuneo (CN) 

ITALIË 

Splintex France Sàrl 

Tour Pascal A 

6 Place des Degrés - La Défense 

92045 Paris  

FRANKRIJK 

 

Splintex UK Limited 

Chestnut field 

Regent Place - Rugby 

Warwickshire CV21 2XH 

VERENIGD KONINKRIJK 

 

AGC Automotive Germany GmbH 

Friedrich-List-Allee 40 

41844 – Wegberg 

DUITSLAND 

 

La Compagnie de Saint-Gobain SA 

18 Avenue d’Alsace 

Les Miroirs La Défense 3 

F-92400 Courbevoie 

FRANKRIJK 

 

Saint-Gobain Glass France SA 

18 Avenue d’Alsace 

Les Miroirs La Défense 3 

F-92400 Courbevoie 

FRANKRIJK 

 

Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG 

Viktoriaallee 3-5 

52066 Aken 

DUITSLAND 

 

Saint-Gobain Sekurit France SA 

Rue du Maréchal Joffre 

60150 Thourotte 

FRANKRIJK 

 

Pilkington Group Limited 

Prescot Road  
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St Helens, Merseyside WA10 3TT 

VERENIGD KONINKRIJK  

 

Pilkington Automotive Ltd 

Prescot Road  

St Helens, Merseyside WA10 3TT 

VERENIGD KONINKRIJK  

 

Pilkington Automotive Deutschland GmbH 

Haydnstraße 19 

45884 Gelsenkirchen 

DUITSLAND 

 

 

Pilkington Holding GmbH 

Haydnstraße 19 

45884 Gelsenkirchen 

DUITSLAND 

 

Pilkington Italia Spa 

Zona Industriale San Salvo 

66050 San Salvo (CH) 

ITALIË 

 

Soliver NV 

Groene-Herderstraat 18 

B-8800 Roeselare (Rumbeke) 

BELGIË 

 

Deze beschikking vormt een executoriale titel overeenkomstig artikel 256 van het Verdrag en 

artikel 110 van de EER-Overeenkomst. 

Gedaan te Brussel, 12 november 2008 

 Voor de Commissie, 

 Neelie KROES 

 Lid van de Commissie 

 


