
Στις 5 Οκτωβρίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε µια απόφαση σχετικά µε τη διαδικασία 
εφαρµογής του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου1, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατωτέρω τα 
ονόµατα των ενδιαφεροµένων µερών και την ουσία της απόφασης, καθώς και τις κυρώσεις 
που τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη το νόµιµο συµφέρον των 
επιχειρήσεων να µη διαδίδεται το επιχειρηµατικό τους απόρρητο. Μια µη εµπιστευτική έκδοση 
του πλήρους κειµένου της απόφασης διατίθεται στις επίσηµες γλώσσες της υπόθεσης και στις 
γλώσσες εργασίας της Επιτροπής στον ιστότοπο της Γ∆ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, στην ακόλουθη 
διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html. 
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1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ  

1.1. Εισαγωγή  

(1) Κατόπιν των καταγγελιών που της υπέβαλαν ορισµένοι διαµεσολαβητές Γάλλοι, η 
Επιτροπή εξέδωσε, στις 5 Οκτωβρίου 2005, µια απόφαση βάσει του άρθρου 7 του 
κανονισµού 1/2003 (εφεξής «η απόφαση»), που απευθυνόταν στις εταιρείες 
Automobiles Peugeot SA, κατασκευαστή αυτοκινήτων, και στην Peugeot Nederland 
NV, θυγατρική της εξ ολοκλήρου επιφορτισµένη µε την εισαγωγή οχηµάτων µάρκας 
Peugeot στις Κάτω Χώρες (εφεξής «PNE»), για παραβίαση του άρθρου 81 της 
συνθήκης. Πράγµατι, αυτές οι επιχειρήσεις, σε συµφωνία µε τους πωλητές αυτοκινήτων 
µέλη του δικτύου Peugeot στις Κάτω Χώρες, παραβίασαν το άρθρο 81 θέτοντας σε ισχύ 
δύο µέτρα τα οποία είχαν ως σκοπό να εµποδίσουν τις διασυνοριακές πωλήσεις 
αυτοκινήτων προέλευσης αυτής της χώρας και προοριζόµενες στους τελικούς 
καταναλωτές εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη ιδίως στη Γαλλία. Το πρώτο µέτρο, 
που τέθηκε σε ισχύ από το 1997 έως το 2003, συνίστατο σε ένα σύστηµα έκπτωσης που 
κατεβάλετο στους αντιπροσώπους αυτοκινήτων επιφυλάσσοντας  διακριτική 
µεταχείριση στις πωλήσεις για εξαγωγή και που, εξετάζοντάς το υπό το πρίσµα του 
τρόπου αντικειµενικής λειτουργίας του, υπερέβαινε ότι ήταν αναγκαίο για να παροτρύνει 
τους ολλανδούς αντιπροσώπους αυτοκινήτων να αφιερώσουν τις καλύτερες προσπάθειές 
τους πώλησης στη συµβατική εδαφική ζώνη τους. Το δεύτερο µέτρο, που τέθηκε σε ισχύ 
από το 1997 έως το 2001, συνίστατο σε πιέσεις της Automobiles Peugeot SA στους 
αντιπροσώπους αυτοκινήτων που δραστηριοποιούνταν στις εξαγωγές, µέτρο άµεσο που 

                                                           
1  ΕΕ L 1 της 04.01.2003, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

411/2004 (ΕΕ  L68 της  6.3.2004, σ. 1). 



ενίσχυσε την επίπτωση της διακριτικής έκπτωσης.  

1.2. Τα γεγονότα  

1.2.1. Οι επιχειρήσεις και το σχετικό προϊόν 

1.2.1.1. Οι επιχειρήσεις  

(2) Η Peugeot SA (εφεξής  «PSA») είναι ο δεύτερος ευρωπαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων  µε 
15,5 % των πωλήσεων το 2002 (ιδιωτικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελµατικά 
αυτοκίνητα) που περιλαµβάνει τις µάρκες Peugeot και Citroën. Η Automobiles 
Peugeot SA είναι ένας γενικός κατασκευαστής αυτοκινήτων θυγατρική εξολοκλήρου της 
PSA, που σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει τα αυτοκίνητα της µάρκας Peugeot. Στο 
καθένα από τα εικοσιπέντε κράτη µέλη η διανοµή των προϊόντων και υπηρεσιών 
Peugeot εξασφαλίζεται από ένα εθνικό δίκτυο λιανικών πωλήσεων. Στις Κάτω Χώρες αυτό 
το δίκτυο είναι οργανωµένο και διαχειριζόµενο από ένα εισαγωγέα ελεγχόµενο κατά       
100 % από την Automobiles Peugeot SA, στη συγκεκριµένη περίπτωση PNE, µε έδρα 
την Ουτρέχτη, Κάτω Χώρες.  

(3) Στις Κάτω Χώρες, το δίκτυο Peugeot αποτελείται από αντιπροσώπους αυτοκινήτων 
και εµπόρους µεταπωλητές που συνδέονται συµβατικά µαζί του. Ο αριθµός των 
αντιπροσώπων αυτοκινήτων και των εµπόρων µεταπωλητών µελών του δικτύου 
Peugeot στις Κάτω Χώρες µειώθηκε αισθητά µεταξύ 1995 και  2003. 

1.2.1.2. Η σχετική αγορά  

(4) Η αγορά των ιδιωτικών αυτοκινήτων υποδιαιρείται σε ένα ορισµένο αριθµό τµηµάτων. 
Ο περιορισµός του ανταγωνισµού που λαµβάνει υπόψη της η απόφαση είναι ένας 
περιορισµός ανά αντικείµενο, ο οποίος παραµένει εκτιµητέος όχι µόνο όταν η αγορά 
εξετάζεται διαµέσου καθενός από τα σχετικά τµήµατα λαµβανόµενα υπόψη ατοµικά, 
αλλά παροµοίως εάν θεωρείται ένα τµήµα σχετικό µε αυτή την υπόθεση και τα δύο 
κοντινά τµήµατα επικαλύπτονται σχηµατίζοντας µια σχετική αγορά, ή εάν θεωρείται ότι 
αυτή η τελευταία αποτελείται από ένα σύνολο τµηµάτων που αναφέρθηκαν στα υπόψη. 
Κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητο εδώ να ληφθεί µια οριστική απόφαση όσον αφορά 
το τµήµα που πρέπει να εξετασθεί όπως η σχετική αγορά, ούτε να αποφασισθεί σχετικά 
µε το κατά πόσο η αγορά για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα περιλαµβάνει την Κοινότητα στο 
σύνολό της ή εάν κάθε κράτος µέλος συνιστά µια ξεχωριστή γεωγραφική αγορά.  

(5) Μεταξύ του 1995 και του 2002, το σύνολο των καινούργιων ιδιωτικών αυτοκινήτων 
που ταξινοµούνται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο ανήλθε από 12.034.316 σε  14.398.718 αυτοκίνητα. Η µάρκα 
Peugeot λαµβανόµενη ξεχωριστά είχε ένα σύνολο 861.696 ταξινοµήσεων το 1995 και   
1.277.738 ταξινοµήσεις το 2002, ανερχόµενη από την έκτη στην τρίτη θέση των 
κατασκευαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε µερίδιο αγοράς που αυξήθηκε από 7,2% το 
1995 σε  8,9% το 20022. Η µάρκα Peugeot παρουσίασε στις Κάτω Χώρες µια ισχυρή και 
συνεχή αύξηση των µεριδίων της αγοράς, που αυξήθηκαν από 6,5% το 1997 σε  10,7% το 

                                                           
2  Η PSA κατείχε, µε τις µάρκες Peugeot και Citroën, ένα µερίδιο της αγοράς αυξανόµενο και 

περιλαµβανόµενο µεταξύ του 12 % (το 1995) και του 15,3 % (το πρώτο εξάµηνο του 2003) βάσει των 
νέων ταξινοµήσεων, που την καθιστούσε από το 1999 τον δεύτερο προµηθευτή ιδιωτικών 
αυτοκινήτων στην Ευρώπη µετά τον όµιλο Volkswagen. 



2003 για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.  

1.2.2. Η συγκεκριµένη συµφωνία  

(6) Η απόφαση στοχεύει µία παραβίαση που τέθηκε σε ισχύ στα πλαίσια των συµφωνιών 
αποκλειστικής και επιλεκτικής διανοµής που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ της Peugeot 
και των ολλανδών αντιπροσώπων της. Αυτή η παραβίαση διαρθρώνεται από δύο 
εξειδικευµένα µέτρα που δύνανται να περιορίσουν την παράλληλη εµπορία· ένα 
σύστηµα αµοιβής των αντιπροσώπων το οποίο εξαρτάται από τον γεωγραφικό 
προορισµό του οχήµατος και πιέσεις στους αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται 
στις εξαγωγές.  

1.2.2.1. ∆ιακριτική έκπτωση  

(7) Στις Κάτω Χώρες η αµοιβή των αντιπροσώπων συνίστατο σε ένα σταθερό µέρος (το 
περιθώριο επί του τιµολογίου3) και σε ένα µέρος που συνδέεται µε τα αποτελέσµατα του 
αντιπροσώπου (ή bonus4), της οποίας ο αντιπρόσωπος είχε ανάγκη για να αποκοµίσει ένα 
κέρδος από τη δραστηριότητά του. Τώρα, ο ολλανδός αντιπρόσωπος δεν µπορούσε να τύχει 
αυτού του bonus παρά µόνο υπό τον όρο ότι τα πωληθέντα απ’ αυτόν οχήµατα ήταν 
ταξινοµηµένα στην επικράτεια του κράτους µέλους του. Το σύστηµα που δηµιούργησε η 
Peugeot διέκρινε δύο στάδια όσον αφορά το µηχανισµό παροχής του bonus:  η απόκτηση 
δικαιώµατος bonus καθοριζόταν βάσει µιας προοδευτικής κλίµακας υλοποίησης ενός 
στόχου που είχε καθοριστεί στην αρχή της χρήσης, στόχου πωλήσεων που έπρεπε να 
πραγµατοποιηθεί στην εδαφική ζώνη του αντιπροσώπου. Στη συνέχεια, όταν ο στόχος 
πωλήσεων είχε επιτευχθεί, η καταβολή του δικαιώµατος που είχε αποκτηθεί κατ’ αυτό 
τον τρόπο πραγµατοποιείτο παροµοίως βάσει των πωληθέντων αυτοκινήτων στην 
εδαφική ζώνη. Η Automobiles Peugeot SA απαιτούσε µια τέτοια ταξινόµηση 
στην επικράτεια του κράτους µέλους τόσο (1) για την πλήρωση όλων των 
στόχων πωλήσεων που επέτρεπαν την απόκτηση δικαιώµατος bonus και το 
καθορισµό του ύψους της έκπτωσης ανά αυτοκίνητο, όσο παροµοίως (2) για την 
ταυτοποίηση όλων των πωληθέντων οχηµάτων από τα ην Automobiles Peugeot SA 
που µπορούσαν να τύχουν αυτής της αµοιβής (η καταβολή του bonus). 

(8) Στην περίοδο µεταξύ της  1ης Ιανουαρίου 1997 και της 31ης ∆εκεµβρίου 1999, η 
Automobiles Peugeot SA εφάρµοσε πράγµατι ένα σύστηµα αµοιβής των 
αντιπροσώπων που συνίστατο στην καταβολή στον αντιπρόσωπο µιας 
συµπληρωµατικής εφάπαξ αµοιβής («bonus» και «superbonus») για την πώληση όλων 
των µοντέλων ιδιωτικών αυτοκινήτων που ταξινοµούνταν στις Κάτω Χώρες από την 
1η Ιανουαρίου 1997 και έπειτα. Στη συνέχεια, στην περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 
1ης Οκτωβρίου 2003, η Automobiles Peugeot SA τροποποίησε το σύστηµα αµοιβής των 
αντιπροσώπων ώστε να εισάγει ένα µεταβλητό µέρος του περιθωρίου κέρδους, 
διατηρώντας όµως ένα «ποσοτικό bonus» που πληρωνόταν στον αντιπρόσωπο που 
επιτύχανε τους στόχους ταξινόµησης οχηµάτων µάρκας Peugeot στις Κάτω Χώρες. Η 

                                                           
3  Το περιθώριο κέρδους του αντιπροσώπου είναι η διαφορά µεταξύ της συνιστωµένης τιµής καταλόγου 

ενός συγκεκριµένου µοντέλου και της τιµής που ο αντιπρόσωπος αγοράζει το αυτοκίνητο από τον 
προµηθευτή. Αυτή η έκδοση χρησιµεύει να χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες διανοµής και τα γενικά έξοδα 
του διανοµέα, καθώς και τις εκπτώσεις που αυτός οφείλει στις περισσότερες περιπτώσεις να παράσχει 
στους τελικούς καταναλωτές.  

4  Το bonus συνίσταται σε µια εφάπαξ αµοιβή που καταβάλλεται στον αντιπρόσωπο από τον προµηθευτή 
του, σε τακτά διαστήµατα, για κάθε όχηµα που έχει πωληθεί σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους όρους. Η 
καταβολή του bonus υπόκειται στην υλοποίηση ορισµένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.  



αρχή του ποσοτικού bonus µεταβλήθηκε ελάχιστα κατά τη διάρκεια αυτών των δύο 
περιόδων. Για την εφαρµογή του bonus, οι αντιπρόσωποι χωρίστηκαν σε κατηγορίες 
ανάλογα µε τον αριθµό των αυτοκινήτων που είχαν ως στόχο. Ο καθορισµός του bonus 
ελάµβανε χώρα σύµφωνα µε το µοντέλο του αυτοκινήτου, την κατηγορία του 
αντιπροσώπου και το ποσοστό του επιτευχθέντος στόχου.  

(9) Από τον Ιανουάριο 1997, οι ετήσιες εγκύκλιοι προς όλους τους αντιπροσώπους σχετικά µε 
τη θέση σε εφαρµογή ενός νέου συστήµατος bonus, που επιβεβαιώθηκαν από άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, προέβλεπαν ότι τα ιδιωτικά αυτοκίνητα που λαµβάνονταν 
υπόψη για την καταβολή του bonus ήταν, κατά γενικό κανόνα, µόνο τα αυτοκίνητα 
που ταξινοµούνταν στην ολλανδική αγορά.  

1.2.2.2. Πιέσεις στους αντιπροσώπους  

(10) Το δεύτερο προαναφερθέν µέτρο αφορά την άσκηση πιέσεως στους αντιπροσώπους 
από την Automobiles Peugeot SA, πιέσεις που ενίσχυσαν την επίπτωση του 
συστήµατος διακριτικού bonus από τις άµεσες παρεµβάσεις στους αντιπροσώπους, ή 
τις απόπειρες µείωσης µέσω απειλών περιορισµού των παραδόσεων, την εξαγωγική 
δραστηριότητα που προδήλως αυτοί είχαν αναπτύξει.  

(11) Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η στρατηγική της Automobiles Peugeot SA που 
αποσκοπούσε να περιορίσει τις εξαγωγές από τις Κάτω Χώρες ήταν γνωστή στα µέλη 
του δικτύου διανοµής που φοβούνταν τα µακροχρόνια αποτελέσµατα των εξαγωγών επί 
των κερδών τους, και τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια τριών συνεδριάσεων µε τον 
εισαγωγέα ότι συµµερίζονταν τον στόχο των µέτρων  που ζητούσε αυτός. Η Peugeot 
προσπάθησε να διασφαλίσει τη συνοχή της συµπεριφοράς των µελών του ολλανδικού 
δικτύου, µε την παρέµβαση του εισαγωγέα σε περιπτώσεις εξαγωγών µέσω άµεσων 
απειλών και περιορισµού των παραδόσεων ώστε να διατηρήσει την πειθαρχία που είχε 
επιβληθεί κατ’ αυτό τον τρόπο.  

(12) Κατά πρώτον, η PNE άσκησε άµεσες πιέσεις παρεµβαίνοντας ευκαιριακά για να 
περιορίσει τις πωλήσεις προς εξαγωγή ορισµένων αντιπροσώπων. Η PNE άσκησε 
πιέσεις ιδίως µέσω των δικών της Account Managers Dealernet (AMD), υπάλληλοι 
που αποτελούσαν µέρος του τµήµατος του επιφορτισµένου µε τις πωλήσεις 
αυτοκινήτων του εισαγωγέα. Σε ένα µέρος των εκθέσεων επίσκεψης αυτών των 
AMD, έγινε αναφορά σε πωλήσεις οχηµάτων σε καταναλωτές που κατοικούν 
στο εξωτερικό. Οι επισηµάνσεις αυτών των AMD στις οποίες γίνεται αναφορά στην 
απόφαση δεν έχουν καµια έννοια παρά µόνο σε ένα πλαίσιο όπου οι εξαγωγές έπρεπε, από 
την πλευρά της Automobiles Peugeot SA, να διατηρήσουν ένα χαρακτήρα εντελώς 
έκτακτο. Άλλα παραδείγµατα επιβεβαιώνουν την άσκηση πιέσεων µε τον ίδιο στόχο 
και των οποίων η θέση σε εφαρµογή δεν στηριζόταν στους AMD. Οι άµεσες 
παρεµβάσεις αφορούσαν οκτώ αντιπροσώπους µεταξύ 1997 και  2001. 

(13) Κατά δεύτερον, από το 1997, αυτές οι πιέσεις έλαβαν τη µορφή απειλών µείωσης των 
παραδόσεων, ιδίως των περισσότερο εξαγοµένων µοντέλων όπως το 806. Για το 
οικονοµικό έτος 1997 ορισµένα µοντέλα όπως το 406 Airlines και το 106 Accents 
προορίστηκαν αυστηρώς για την ολλανδική αγορά: η εξαγωγή τους συνιστούσε 
πράξη αξιόποινη που επέσυρε την ευθύνη του αντιπροσώπου εξαγωγέα. Οι απειλές 
µείωσης των παραδόσεων, ακολουθούµενες από συστηµατικές µειώσεις, αφορούσαν 
κυρίως το µοντέλο 306 break. Από πολλά πρακτικά συνεδριάσεων, προκύπτει ότι η 
VPDN στήριξε παροµοίως ήδη από το 1997 την έκδοση µέτρων περιορισµού παροχής 



ορισµένων µοντέλων, καθώς και την κατάργηση της γκάµας των περισσότερο 
εξαγοµένων µοντέλων. Επιπλέον, το 1998 οι αντιπρόσωποι της ∆υτικής περιφέρειας της 
χώρας έλαβαν γνώση του συµφέροντός τους να παύσουν τις εξαγωγές του µοντέλου 206.  

 

2.   ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

2.1. Η συµφωνία για τα εν λόγω µέτρα  

(14) Τα µέτρα που έλαβε η Automobiles Peugeot SA για να περιορίσει τις πωλήσεις στην 
εξαγωγή και τον ανταγωνισµό µεταξύ των κατασκευαστών δεν αποτέλεσαν  
µονόπλευρη συµπεριφορά. Απεναντίας, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 
81 παράγραφος 1 της συνθήκης. Αφενός αποτέλεσαν µέρος των συµβατικών σχέσεων 
µεταξύ της Automobiles Peugeot SA και αφετέρου των αντιπροσώπων που ανήκουν στα 
επιλεκτικά και αποκλειστικά δίκτυα της διανοµής στις Κάτω Χώρες των οποίων 
αντικείµενο είναι η πώληση οχηµάτων Peugeot και άλλων συµβατικών αγαθών. 

(15) Στα πλαίσια της παρούσας υπόθεσης και αναφορικά µε το διακριτικό bonus η 
συµφωνία συστήθηκε µεταξύ της Automobiles Peugeot SA και των µελών του 
ολλανδικού δικτύου της. Πράγµατι, οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της λειτουργίας του 
δικτύου Peugeot µεταξύ 1997 και 2003  δείχνουν ότι υπήρξε σιωπηρή συγκατάθεση των 
αντιπροσώπων Peugeot στις Κάτω Χώρες και συνεπώς, καθορισµός κοινής βούλησης για 
κάθε πράξη πώλησης5. 

 (16) Όσον αφορά τις πιέσεις επί των αντιπροσώπων, η Automobiles Peugeot SA απηύθυνε 
µια σαφή πρόσκληση στους ολλανδούς αντιπροσώπους της, µέσω του VPDN, µε 
σκοπό να επιβάλει µια πειθαρχία στη µείωση των εξαγωγών προς τα άλλα κράτη 
µέλη, αρχής γενοµένης το αργότερο το 1997. Στη συνέχεια, τα επεισόδια πίεσης επί 
των αντιπροσώπων όπως αυτά που περιγράφηκαν στην απόφαση αποδεικνύουν ότι η 
πρόσκληση που απηύθυνε η Automobiles Peugeot SA / PNE στους αντιπροσώπους της 
µε σκοπό να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες εξαγωγής των τελευταίων διατηρούν 
ένα έκτακτο χαρακτήρα έτυχε µιας αποδοχής αρχής από όλα τα µέλη του δικτύου, υπό 
την επιφύλαξη των περιστασιακών παρεµβάσεων µε τις οποίες ο κατασκευαστής 
µπόρεσε να διατηρήσει την πειθαρχία που είχε καθορισθεί τοιουτρόπως. 

2.2. Στόχος της παράβασης όσον αφορά τα δύο µέτρα 

(17) Η Αutomobiles Peugeot SA και η PNE χάραξαν µια στρατηγική µε σκοπό να 
περιορίσουν τις πωλήσεις στην εξαγωγή από τις Κάτω Χώρες. Αυτή η στρατηγική, 
που τέθηκε σε εφαρµογή σε συµφωνία µε τους αντιπροσώπους και σε συνεργασία µε 

                                                           
5  Πράγµατι, η βούληση του κατασκευαστή καθορίστηκε από την εγκύκλιο που έλαβαν οι αντιπρόσωποι 

στην αρχή του έτους. Η εγκύκλιος αυτή καθόριζε τους όρους αµοιβής του αντιπροσώπου (περιφέρεια 
κέρδους και µπόνους). Η αποδοχή υπεισερχόταν κάθε φορά που ένας αντιπρόσωπος επιθυµούσε να 
συνυπολογιστεί ένα όχηµα που είχε παραγγείλει ο ίδιος στους στόχους πωλήωσεων (που επηρέαζαν τη 
χορήγηση του µπόνους) καθώς και όταν αυτός απαιτούσε την πληρωµή του µπόνους για κάθε 
ταξινοµηµένο όχηµα (αφού είχαν επιτευχθεί οι στόχοι πωλήσεων). Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
αποδοχή του αντιπροσώπου καθοριζόταν από την πράξη εισαγωγής των σχετικών στοιχείων της 
παραγγελίας του αυτοκινήτου στο λογισµικό σύστηµα µέσω του οποίου ο κατασκευαστής διαχειριζόταν 
τις σχέχεις του µε το σύστηµά του (DIALOG). Το συγκεκριµένο µέτρο αποτέλεσε επίσης αντικείµενο της 
συγκατάθεσης των εν αναφορά αντιπροσώπων, αφού σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτοί είχαν 
πραγµατοποιήσει πωλήσεις στα πλαίσια αυτού του συστήµατος. 



την VPDN, καθώς και όλα τα µέτρα που την συνιστούν, είχε ως αντικείµενο και ως 
αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού κατά την έννοια του άρθρου 81 
παράγραφος 1.  

2.2.1. Ένα διακριτικό µπόνους υπαίτιο συγκράτησης των εξαγωγών 

(18) Στην απάντησή της στην έκθεση αιτιάσεων, η Automobiles Peugeot SA πρόβαλε τον 
προανταγωνιστικό χαρακτήρα του προσωπικού µπόνους που τέθηκε σε εφαρµογή στις 
Κάτω Χώρες, του οποίου ο «µοναδικός και πρόδηλος» στόχος ήταν να παροτρύνει τους 
αντιπροσώπους παρέχοντάς τους τα απαραίτητα οικονοµικά κίνητρα, υπό µορφή µπόνους 
για να συγκεντρώσει τις καλύτερες προσπάθειες της πώλησης στη συµβατική εδαφική 
τους ζώνη και να επιτρέψει έτσι στην Automobiles Peugeot SA να αυξήσει το µερίδιο 
της τής αγοράς στις Κάτω Χώρες. 

(19) Σ’αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η απόφαση δεν αµφισβητεί στον 
κατασκευαστή τη δυνατότητα να διαρθρώσει την εµπορική του πολιτική σε συνάρτηση 
µε τις απαιτήσεις των διαφόρων εθνικών αγορών, ώστε να επιτύχει καλύτερα ποσοστά 
…………. σ’αυτές τις αγορές. Πράγµατι, η απόφαση δεν αµφισβητεί είτε τη δυνατότητα 
του κατασκευαστή να συµφωνήσει µε τους αντιπροσώπους του τους καθορισθέντες 
στόχους πώλησης σε σχέση µε τις πωλήσεις προς υλοποίηση στη συµβατική εδαφική 
ζώνη, ούτε τη δυνατότητά του να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κινήτρων, ιδίως υπό µορφή 
µπόνους βασισµένου στις επιδόσεις, ώστε να ωθήσει τους αντιπροσώπους του να 
αυξήσουν τον όγκο πωλήσεών τους στην εδαφική ζώνη που τους έχει παραχωρηθεί. 
Αυτή η δυνατότητα που αυξάνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των κατασκευαστών, 
προβλεπόταν εξάλλου σαφώς από τον κανονισµό απαλλαγής 1475/956. 

(20) Όµως από τον Ιανουάριο 1997, οι ετήσιες εγκύκλιοι προς όλους τους αντιπροσώπους 
αναφορικά µε την θέση σε ισχύ ενός νέου συστήµατος µπόνους, εγκύκλιοι που 
επιβεβαιώνονται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, προέβλεπαν ότι τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 
που λαµβάνονταν υπόψη για την καταβολή του µπόνους ήταν αποκλειστικά τα 
ταξινοµηµένα στην ολλανδική αγορά. Κατά συνέπεια, σε κάθε αντιπρόσωπο που είχε 
πλήρως τηρήσει τους δικούς του στόχους πώλησης στην περιοχή του και που κατά 
συνέπεια είχε αποκτήσει δικαίωµα για µπόνους, αντιτασσόταν η άρνηση της χορήγησης 
µπόνους που είχε έτσι αποκτηθεί για την πληρωµή (την καταβολή) αυτού του δικαιώµατος 
για πωλήσεις σε καταναλωτές µη κατοίκους της Ολλανδίας. Ένα τέτοιο σύστηµα, 
εξεταζόµενο υπό το πρίσµα του τρόπου αντικειµενικής λειτουργίας του υπερέβαινε το 
αναγκαίο για την παρότρυνση των ολλανδών αντιπροσώπων να αφιερώσουν τις καλύτερες 
προσπάθειές τους πώλησης στην συµβατική περιοχή τους. Ήταν τέτοιας φύσης ώστε να 
αποτελέσει έναν από τους χαρακτηριστικούς περιορισµούς που αναφέρονται στον 
κανονισµό 1475/95, και να παραβιάσει το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 8 σύµφωνα µε 
το οποίο η απαλλαγή δεν εφαρµόζεται «όταν ο προµηθευτής παρέχει στους διανοµείς 
χωρίς αντικειµενικά αιτιολογηµένο λόγο αµοιβές που υπολογίζονται σε συνάρτηση µε τον 
τόπο προορισµού των µεταπωλούµενων αυτοκινήτων οχηµάτων ή µε τον τόπο κατοικίας 
του αγοραστή». Επιπλέον, η PNE µείωνε τις δυνατότητες που είχαν οι εισαγωγείς να 

                                                           
6  Άρθρο 4 παράγραφος 1: ∆εν αντιτίθεται στην απαλλαγή η υποχρέωση του διανοµέα [...] 3) να καταβάλει 

προσπάθεια να πωλήσει συµφωνηµένη περιοχή κατά τη διάρκεια καθορισµένης χρονικής περιόδου έναν 
ελάχιστο αριθµό προϊόντων της συµφωνίας, που καθορίζεται από τα µέρη από κοινού ή, σε περίπτωση 
διαφωνίας σχετικά µε τον ελάχιστο αριθµό προϊόντων της συµφωνίας προς πώληση κατ’έτος, από τρίτο 
εµπειρογνώµονα, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν 
στηννπεριοχή αυτή, καθώς και τις προβλεπόµενες εκτιµήσεις πωλήσεων για την περιοχή αυτή και σε 
εθνικό επίπεδο. 



παρακάµψουν αυτό το σύστηµα επαληθεύοντας τη συνέχεια µεταξύ αφενός των σχετικών 
αναφορών της παραγγελίας του αυτοκινήτου που χορήγησε ο αντιπρόσωπος στο λογισµικό 
σύστηµα µε το οποίο ο κατασκευαστής διαχειριζόταν τις σχέσεις του µε το σύστηµά του 
(DIALOG) και αφετέρου τα στοιχεία που χορηγεί ο εθνικός οργανισµός ταξινόµησης. 

(21) Εξάλλου, στην απάντησή της στην έκθεση αιτιάσεων, η Automobiles Peugeot SA είχε 
αµφισβητήσει την αποτελεσµατικότητα ενός τέτοιου µέτρου υποστηρίζοντας ότι το 
ποσό αυτού του µπόνους ήταν πολύ χαµηλό ώστε η µη καταβολή του να αποτελέσει 
αντικίνητρο στους αντιπροσώπους να εξάγουν. 

(22) Όµως πρέπει κατ’αρχάς να τονισθεί ο εγγενώς αντιφατικός χαρακτήρας της 
υπεράσπισης της Automobiles Peugeot SA. Αφετέρου, πράγµατι, η Αutomobiles 
Peugeot SA αντιτείνεται ότι το επίπεδο του µπόνους που ίσχυε από το 1997 έως το 
2003 ήταν πολύ χαµηλό για να µπορέσει να επηρεάσει τη συµπεριφορά του 
αντιπροσώπου. Αφετέρου, η Αutomobiles Peugeot SA υπογραµµίζει ότι το εν λόγω 
σύστηµα και ιδίως το επίπεδο έκπτωσης που χορηγείται στους αντιπροσώπους που 
επέτυχαν τους δικούς τους στόχους πωλήσεων, θα ήταν απαραίτητο για να 
παρασχεθούν τα κατάλληλα οικονοµικά κίνητρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 
καλύτερες προσπάθειες πώλησης από µέρους των αντιπροσώπων στις αντίστοιχες 
συµβατικές περιοχές τους. Επιπλέον, τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέκτηκαν κατά 
τη διάρκεια της έρευνας επικυρώνουν τις αιτιάσεις όσον αφορά τη σηµαντική 
επίπτωση των µέτρων αποδεικνύοντας ότι το µπόνους ήταν σηµαντικό για τους 
αντιπροσώπους κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου και ότι η απώλειά του επί 
των πωλήσεων στην εξαγωγή είχε µια σηµαντική επίπτωση στο συµφέρον των 
αντιπροσώπων να πωλήσουν σε καταναλωτές µη κατοίκους. 

2.2.2. Οι πιέσεις που αποδεικνύουν την πρόθεση της Peugeot να καταστείλει τις 

εξαγωγές 

(23) Από το 1997, µέχρι και µια πιο πρόσφατη περίοδο το 2001, η Αutomobiles Peugeot SA 
παρενέβη τακτικά ώστε να αποθαρρύνει ορισµένους ολλανδούς αντιπροσώπους να 
παραδώσουν οχήµατα σε τελικούς καταναλωτές άλλων κρατών µελών. Οι πιέσεις 
στους ολλανδούς αντιπροσώπους, όπως τα στοιχεία της αµοιβής που 
πραγµατοποιούν εκ των πραγµάτων διακρίσεις στις εξαγωγές, είχαν ως 
αντικείµενο να καταστείλουν το διασυνοριακό εµπόριο αυτοκινήτων µεταξύ των 
ολλανδών αντιπροσώπων και εκείνων των άλλων κρατών µελών µε σκοπό τη 
στεγανοποίηση της ολλανδικής αγοράς σε σχέση µε τις άλλες αγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έγγραφα που βρίσκονται στο φάκελο και αφορούν τις 
πιέσεις στους αντιπροσώπους πρέπει να εκτιµηθούν στα πλαίσια αυτής της 
στρατηγικής.  

2.3. Μια σηµαντική και µετρηµένη επίδραση των µέτρων 

(24) Κατ’αρχάς πρέπει να υπογραµµισθεί ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
παρατηρείται µια µείωση των παραλλήλων εξαγωγών από τις Κάτω Χώρες µετά το 
1997, έτος εφαρµογής του υπό εξέταση συστήµατος αµοιβής, κατόπιν µια πτώση 
αυτών των εξαγωγών κατά περίπου 50% µετά το 1999. Στην απάντησή της στην 
έκθεση αιτιάσεων, η Automobiles Peugeot SA αποδίδει αυτή την πτώση σε άλλους 
παράγοντες από το αµφισβητούµενο σύστηµα αµοιβής, δηλαδή στον «κύριο ρόλο» 
που διαδραµάτισε η µείωση της διαφοροποίησης των τιµών. Ωστόσο, πολλά 



στοιχεία διαψεύδουν αυτή την ανάλυση. 

(25) Κατ’αρχάς, δεν παρατηρείται σηµαντική µεταβολή των διαφοροποιηµένων τιµών 
σε κοινοτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της υπό θεώρηση περιόδου. 

(26) ∆εύτερον, ένα εσωτερικό σηµείωµα της PNE το 2002 µέτρησε την επίπτωση του 
συστήµατος αµοιβής στο παράλληλο εµπόριο καθορίζοντας µια εκτίµηση του όγκου 
των συµπληρωµατικών πωλήσεων στους µη κατοίκους τελικούς καταναλωτές σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος που θα είχε επιτευχθεί εάν το µπόνους είχε καταβληθεί 
πραγµατικά το 2003 για τα αυτοκίνητα που επωλήθηκαν στην εξαγωγή.  

(27) Τρίτον, όσον αφορά τις πιέσεις στους αντιπροσώπους, 22 γάλλοι τελικοί καταναλωτές 
συνολικά υπέβαλαν καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής για την ζηµία που προκλήθηκε 
από την καθυστέρηση των παραδόσεων ως συνέπεια των απειλών της Peugeot. 

 

3.  ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

(28) Η Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν ………. κατά συνέπεια να επιβάλλει ένα πρόστιµο 
που τιµωρεί καταλλήλως αυτή την παράβαση και το αποτρεπτικό αποτέλεσµα του 
οποίου αποκλείει οποιαδήποτε επανάληψη. Για τον καθορισµό του ύψους του 
προστίµου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη όλες τις παραµέτρους και ιδίως τη 
σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, κριτήρια τα οποία προβλέπονται ρητά 
στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισµού 1/2003. 

(29) Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παραβίαση του άρθρου 81 στην οποία προέβη 
η Automobiles Peugeot SA και η θυγατρικής της PNE χαρακτηρίστηκε πολύ σοβαρή, 
η εκτίµηση δε αυτή ισχύει τόσο για την πολιτική σχετικά µε το µπόνους όσο και για 
τα άλλα µέτρα πιέσεων που ασκήθηκαν από την Automobiles Peugeot SA. Πράγµατι, η 
Αutomobiles Peugeot SA ενήργησε εκ προθέσεως, αφού δεν µπορούσε να αγνοεί 
ότι αµφισβητούµενα µέτρα είχαν ως στόχο να περιορίσουν τον ανταγωνισµό. Η 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είχαν ήδη ευκαιρίες να τοποθετηθούν 
σχετικά µε τα συστήµατα διακριτικής αµοιβής σε συνάρτηση µε τον προορισµό 
του οχήµατος7. Η εκτίµηση της σοβαρότητας της παράβασης στηρίζεται στις 
διατάξεις των κατευθυντηρίων γραµµών για τον υπολογισµό των προστίµων 8. 

(30) Πρόκειται παροµοίως για µια παράβαση σηµαντικής διάρκειας. Πράγµατι, από τις 
αρχές Ιανουαρίου 1997 έως το τέλος Σεπτεµβρίου 2003, η Automobiles Peugeot SA 
επανέλαβε κάθε έτος το σύστηµα διακριτικής αµοιβής για τις εξαγωγές στα πλαίσια των 
ετησίων εγκυκλίων της. Από το 1997 έως το 2001, η Automobiles Peugeot SA 
ολοκλήρωσε οµοίως τη θέση σε εφαρµογή της στρατηγικής των περιορισµών των 
εξαγωγών µέσω των προειδοποιήσεων και των άµεσων εντολών που απέστειλε σε 

                                                           
7  Απόφαση της Επιτροπής της 28.01.1998, Volkswagen AG (ΕΕ L 124, 25.4.1998, σ. 60), σηµείο 129· 

Απόφαση της Επιτροπής της 20.09.2000, Opel Nederland BV / General Motors Nederland BV (ΕΕ L 59, 
28.2.2001, σ. 1), σηµείο 117. 

8  Κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό των προστίµων που επιβάλλονται δυνάµει του άρθρου 15 
παράγραφος 2 του κανονισµού αριθ. 17 και του άρθρου 65 παράγραφος 5 της συνθήκης ΕΚΑΧ, οι οποίες 
έχουν δηµοσιευθεί στην ΕΕ C 9,14.01.1998. Το σηµείο Α ορίζει τις σοβαρές παραβάσεις: «Πρόκειται 
κατά βάση για [...] πρακτικές οι οποίες πλήττουν την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όπως 
είναι εκείνες οι οποίες αποσκοπούν στην…… εµποδίων µεταξύ των εθνικών αγορών», που είναι η 
συγκεκριµένη περίπτωση εδώ. 



πολλούς εισαγωγείς. Όσο για τη λήξη της παράβασης, τα στοιχεία που υπάρχουν στο 
φάκελο δεν επιτρέπουν να λεχθεί ότι η παράβαση συνεχίστηκε µετά το Νοέµβριο του 
2001 όσον αφορά τις πιέσεις στους εισαγωγείς και τον Οκτώβριο του 2003 ηµεροµηνία 
αλλαγής του συστήµατος αµοιβής που αποτελεί στόχο της παρούσας απόφασης. 

(31) Στη συγκεκριµένη υπόθεση δεν υπάρχουν περιστάσεις τόσο επιβαρυντικές όσο και 
ελαφρυντικές.  

 

4.   ΑΠΟΦΑΣΗ 

(32) Η Automobiles Peugeot SA και η θυγατρική της Peugeot Nederland NV παραβίασαν το 
άρθρο 81 παράγραφος 1 της Συνθήκης συνοµολογώντας συµφωνίες µε τους 
αντιπροσώπους του δικτύου διανοµής Peugeot στις Κάτω Χώρες, συµφωνίες που είχαν 
ως στόχο και ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση των πωλήσεων σε τελικούς καταναλωτές 
άλλων κρατών µελών, είτε προσωπικά είτε εκπροσωπούµενους από διαµεσολαβητές που 
δρουν εν ονόµατί τους. Η παράβαση άρχισε στις αρχές του µηνός Ιανουαρίου 1997 και 
συνεχίστηκε µέχρι το τέλος του µηνός Σεπτεµβρίου 2003. 

(33) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 θέτουν αµέσως τέλος στην παράβαση που 
διαπιστώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει. Αυτές 
απέχουν στο µέλλον να θέσουν εκ νέου σε εφαρµογή ή να συνεχίσουν την εφαρµογή 
οποιουδήποτε µέτρου που συνιστά την προαναφερθείσα παράβαση και να λάβουν µέτρα 
που να έχουν ένα ισοδύναµο στόχο ή αποτέλεσµα. 

(34) Για την παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1 επιβάλλεται ένα πρόστιµο 49,5 
εκατοµµυρίων ευρώ στην Automobiles Peugeot SA και στη θυγατρική της Peugeot 
Nederland NV, που είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνες.  

 


