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− ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση −
Η πλήρης αποτελεσµατικότητα των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ (άρθρα 101 και 102
ΣΛΕΕ) υπαγορεύει ότι κάθε άτοµο πρέπει να δύναται να απαιτήσει στην πράξη αποζηµίωση
για την βλάβη που υπέστη λόγω παράβασης των κανόνων αυτών. Οι αγωγές αποζηµίωσης
που στηρίζονται σε παράβαση των κανόνων αυτών συµπληρώνουν το έργο των δηµόσιων
αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας επιτρέποντας στα θύµατα
να λαµβάνουν αποζηµίωση για τη βλάβη που υπέστησαν. Μολονότι το δικαίωµα
αποζηµίωσης αναγνωρίζεται από το δίκαιο της ΕΕ, υπάρχει σειρά προβληµάτων που
εµποδίζουν τα ζηµιωθέντα µέρη να λάβουν την αποζηµίωση την οποία δικαιούνται.
Στην Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε το 2005 σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παράβαση
των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ποσοτικοποίηση της
βλάβης που υπέστησαν οι ζηµιωθέντες αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στις
αγωγές αποζηµίωσης λόγω συµπράξεων. Στην Λευκή Βίβλο του 2008, η Επιτροπή εξήγγειλε
την πρόθεσή της να καταρτίσει ένα πλαίσιο µε πραγµατιστικές, µη δεσµευτικές κατευθύνσεις
για την ποσοτικοποίηση της προκληθείσης βλάβης σε αγωγές του τύπου αυτού1.
Κατά την κατάρτιση αυτών των µη δεσµευτικών κατευθύνσεων και για να ανταποκρίνονται
αυτές στις πρακτικές ανάγκες δικαστών και αντιδίκων σε αγωγές αποζηµίωσης, η Γ∆
Ανταγωνισµού ζήτησε τη συµβολή, µεταξύ άλλων, νοµικών και οικονοµικών
εµπειρογνωµόνων και πανεπιστηµιακών και ανέλυσε τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την
ποσοτικοποίηση της προκληθείσης βλάβης λόγω συµπράξεων σε ένα ευρύ φάσµα αγωγών
που ασκήθηκαν ενώπιον εθνικών δικαστηρίων2.
Σκοπός του παρόντος σχεδίου έγγραφο καθοδήγησης είναι η παροχή βοήθειας στα
δικαστήρια και στα µέρη που εµπλέκονται σε αγωγές αποζηµίωσης καθιστώντας ευρύτερα
διαθέσιµες πληροφορίες σχετικές µε την ποσοτικοποίηση της βλάβης που προκαλούν οι
παραβάσεις των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Το έγγραφο καθοδήγησης παρέχει
εποµένως εξηγήσεις όσον αφορά τη βλάβη που οι παραβάσεις των κανόνων αυτών
προκαλούν σε διάφορες κατηγορίες ζηµιωθέντων και εκθέτει ορισµένες από τις µεθόδους και
τεχνικές που χρησιµοποιούνται σήµερα για την ποσοτικοποίηση της προκληθείσης βλάβης.
Η Γ∆ Ανταγωνισµού καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά
µε το παρόν σχέδιο εγγράφου καθοδήγησης. Θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικό να λάβουµε
παρατηρήσεις από ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία εµπλέκονται άµεσα σε αγωγές
αποζηµίωσης, είτε ως µέλη του δικαστικού σώµατος, είτε ως διάδικοι είτε ως συνήγοροι ή
σύµβουλοι αυτών. Η Γ∆ Ανταγωνισµού ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για παρατηρήσεις όσον προς
την πρακτική χρησιµότητα του εγγράφου καθοδήγησης και την κατανοητότητά του από
γλωσσικής άποψης, καθώς και για ενδεχόµενες προτάσεις µε σκοπό την πραγµατοποίηση
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Η Πράσινη Βίβλος του 2005 (COM(2005) 672 τελικό) και η Λευκή Βίβλος του 2008 (COM(2008) 165
τελικό)
της
Επιτροπής
δηµοσιεύονται
στον
δικτυακό
τόπο
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html.
Σχετικά µε τις µελέτες που ανέθεσε η Γ∆ Ανταγωνισµού και τις παρατηρήσεις που έλαβε από
εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, βλ. τον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην προηγούµενη
υποσηµείωση.
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βελτιώσεων σχετικά ή για τυχόν πρόσφατες εξελίξεις στη δικαστική πρακτική των κρατών
µελών όσον αφορά την ποσοτικοποίηση της βλάβης.

Οι παρατηρήσεις για το παρόν έγγραφο καθοδήγησης πρέπει να υποβληθούν στη Γ∆
Ανταγωνισµού το αργότερο έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2011.
Όλες οι απαντήσεις που θα λάβουµε θα δηµοσιευθούν στο ∆ιαδίκτυο. Είναι σηµαντικό να
ληφθεί υπόψη η συνηµµένη ειδική δήλωση απορρήτου για την εν λόγω διαβούλευση
σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα και τις παρεµβάσεις (βλ. τέλος του παρόντος
εγγράφου). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν να τηρηθούν εµπιστευτικές οι
παρατηρήσεις τους ή µέρος αυτών. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούνται να αναφέρουν
ρητώς στην πρώτη σελίδα των παρατηρήσεων ότι ζητούν να µην δηµοσιοποιηθούν.
Παράλληλα, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να στείλουν στη Γ∆ Ανταγωνισµού µη
εµπιστευτικό κείµενο των παρατηρήσεων για δηµοσίευση. Οι παρατηρήσεις πρέπει να
αποσταλούν είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είτε µε κανονικό ταχυδροµείο στην
παρακάτω διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition, Unit A 1
Quantifying harm in antitrust damages actions − HT.2290
B-1049 Brussels,
Bέλγιο
comp-damages-actions@ec.europa.eu

Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για διαβουλεύσεις. ∆εν εκφράζει ούτε προδικάζει την ενδεχόµενη
επίσηµη θέση της Επιτροπής επί των ζητηµάτων που αναφέρονται σε αυτό.
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ΜΕΡΟΣ 1 — ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

I.

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

A.

Το δικαίωµα αποζηµίωσης

1.

Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί βλάβη λόγω παράβασης του άρθρου 101 ή του
άρθρου 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) δικαιούνται
αποζηµίωσης για την εν λόγω βλάβη. Το ∆ικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι το
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ εγγυάται το δικαίωµα αυτό3. Αποζηµίωση σηµαίνει
επαναφορά της κατάστασης του ζηµιωθέντος στην κατάσταση στην οποία θα
βρισκόταν αν δεν είχε υπάρξει η παράβαση. Συνεπώς, η αποζηµίωση περιλαµβάνει
όχι µόνο τη θετική ζηµία (damnum emergens), αλλά και το διαφυγόν κέρδος (lucrum
cessans) και την καταβολή των σχετικών τόκων4. Ως θετική ζηµία νοείται η µείωση
των περιουσιακών στοιχείων ενός προσώπου· ως διαφυγόν κέρδος νοείται η αύξηση
αυτών των περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα είχε επέλθει, εάν δεν είχε λάβει
χώρα η σχετική παράβαση5.

2.

Στο µέτρο που δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ που διέπουν το θέµα αυτό, εναπόκειται
στο νοµικό σύστηµα κάθε κράτους µέλους να ορίσει τους λεπτοµερείς κανόνες που
διέπουν την άσκηση αυτού του δικαιώµατος για αποζηµίωση που εγγυάται η
νοµοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να καθιστούν υπερβολικά
δυσχερή ή πρακτικά αδύνατη την άσκηση των δικαιωµάτων που απονέµονται σε
πρόσωπα βάσει της νοµοθεσίας της ΕΕ (αρχή της αποτελεσµατικότητας), και δεν
πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης
για παραβιάσεις παρόµοιων δικαιωµάτων σύµφωνα µε διατάξεις εσωτερικού δικαίου
(αρχή της ισοδυναµίας)6.

B.

Οι εθνικοί κανόνες ποσοτικοποίησης και το παρόν έγγραφο καθοδήγησης

3.

Στις αγωγές αποζηµίωσης για βλάβες που προέκυψαν λόγω παράβασης του άρθρου
101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να καθορίσουν το
ποσό που πρέπει να επιδικαστεί στον ενάγοντα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η
αγωγή είναι βάσιµη7. Η εκτίµηση και η απόδειξη του µεγέθους των ζηµιών σε

3

4
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Βλ. υπόθεση C-453/99 Courage, Courage, Συλλογή 2001, σ. I-6297, σκέψη 26. Συνεκδικασθείσες
υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04 Manfredi, Συλλογή 2006, σ. I-6619, σκέψη 60. Οι υποθέσεις αυτές
αφορούν άµεσα το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ)· οι ίδιες αρχές ισχύουν,
ωστόσο, για το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ).
Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04 Manfredi, Συλλογή 2006, σ. I-6619, σκέψη
95.
Βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα Capotorti στην υπόθεση 238/78 Ireks-Arkady GmbH κατά
Συµβουλίου και Επιτροπής, Συλλογή 1979, σ. 2955, σκέψη 9.
Βλ. υπόθεση C-453/99 Courage, Courage, Συλλογή 2001, σ. I-6297, σκέψη 29. Συνεκδικασθείσες
υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04 Manfredi, Συλλογή 2006, σ. I-6619, σκέψη 62.
Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης αφορά µόνο την εκτίµηση της βλάβης στο πλαίσιο απαιτήσεων
χρηµατικής αποζηµίωσης. Μολονότι το παρόν έγγραφο δεν καλύπτει τον προσδιορισµό της
αποζηµίωσης µέσω άλλων ένδικων µέσων αστικού δικαίου, οι εξηγήσεις που παρέχει θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν και στις περιπτώσεις αυτές, ιδίως όσον αφορά αγωγές αποκατάστασης (βάσει της
ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας).
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αγωγές αποζηµίωσης είναι συχνά δυσχερείς. Αυτό συµβαίνει ιδίως σε υποθέσεις που
αφορούν το δίκαιο ανταγωνισµού8.
4.

Η εθνική νοµοθεσία – η οποία πρέπει να διατυπώνεται και να εφαρµόζεται σύµφωνα
µε τους κανόνες και τις αρχές της νοµοθεσίας της ΕΕ που αναφέρεται στις
παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω – ορίζει το νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου τα
δικαστήρια επιτελούν το έργο τους εκδικάζοντας διαφορές µεταξύ διαδίκων. Όσον
αφορά την ποσοτικοποίηση των ζηµιών, αυτό το νοµικό πλαίσιο θα περιλαµβάνει,
επί παραδείγµατι, κανόνες σχετικά µε:
• τις κατηγορίες των ζηµιών για τις οποίες προβλέπεται αποζηµίωση και τους
γενικούς κανόνες περί ευθύνης όσον αφορά τις αξιώσεις αποζηµίωσης·
• τις προϋποθέσεις, όπως αυτές περί της αιτιώδους συνάφειας ή της εγγύτητας, οι
οποίες καθορίζουν τον σύνδεσµο µεταξύ της παράνοµης πράξης και της βλάβης
που αιτιολογεί την ευθύνη του παραβάτη για την αποκατάσταση της βλάβης
αυτής9·
• το διαδικαστικό πλαίσιο εντός του οποίου εκδικάζονται οι απαιτήσεις
αποζηµίωσης. Συνήθως, στους εθνικούς κανόνες υπάρχουν ρυθµίσεις σχετικά µε
τον επιµερισµό του βάρους της αποδείξεως και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις
επίκλησης πραγµατικών περιστατικών από τους διαδίκους στο δικαστήριο10·
• τον κατάλληλο βαθµό αποδείξεως, ο οποίος µπορεί να διαφέρει για τα διάφορα
στάδια της διαδικασίας, όπως και να διαφέρει ανάλογα µε το αν πρόκειται για την
ευθύνη της ζηµίας ή για το ύψος της αποζηµίωσης·
• τον βαθµό και τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται στα δικαστήρια η αρµοδιότητα
ποσοτικοποίησης της βλάβης βάσει των καλύτερων κατά προσέγγιση εκτιµήσεων
ή θεωρήσεων δικαιοσύνης· και
• το παραδεκτό και τον ρόλο των αποδεικτικών στοιχείων σε διαφορές αστικού
δικαίου και την εκτίµησή τους (και ιδίως των καταθέσεων πραγµατογνωµόνων).

5.

8
9

10
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Οι νοµοθέτες και τα εθνικά δικαστήρια έχουν συχνά υιοθετήσει, εντός των
αντίστοιχων νοµικών τους πλαισίων, πραγµατιστικές προσεγγίσεις για τον
προσδιορισµό των αποζηµιώσεων που πρέπει να επιδικαστούν. Επί παραδείγµατι,
έχουν θεσπίσει τεκµήρια και επέτρεψαν τη µετατόπιση του βάρους της αποδείξεως,
λ.χ. όταν το ένα µέρος έχει παρουσιάσει ορισµένα πραγµατικά περιστατικά και
αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, η νοµοθεσία των κρατών µελών µπορεί να προβλέπει
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αναλυτικότερα παραγράφους 10 κ.ε. στην ενότητα ΙΙ κατωτέρω.
Το ∆ικαστήριο έχει διευκρινίσει σχετικά ότι κάθε άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί
αποζηµίωση για τη βλάβη που υπέστη όταν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της βλάβης και µιας
συµφωνίας ή πρακτικής που απαγορεύεται βάσει της νοµοθεσίας ανταγωνισµού της ΕΕ· εναπόκειται
στην εθνική νοµοθεσία να καθορίσει τους κανόνες που διέπουν την άσκηση του δικαιώµατος αυτού,
περιλαµβανοµένων εκείνων σχετικά µε την έννοια της «αιτιώδους συνάφειας», εφόσον τηρούνται οι
αρχές της ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας· βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-295/04 έως C298/04 Manfredi, Συλλογή 2006, σ. I-6619, σκέψεις 61, 64· υπόθεση C-453/99 Courage, Συλλογή
2001, σ. I- 6297, σκέψη 29.
Βλ., παραδείγµατος χάρη, για την κατανοµή του βάρους της αποδείξεως σε υποθέσεις ανταγωνισµού,
Kammergericht Berlin (Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Βερολίνο), απόφαση της 1ης Οκτωβρίου
2009, υπόθεση αριθ. 2 U 10/03 Kart (Vitaminpreise).
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ότι το παράνοµο κέρδος που αποκόµισε η παραβατική επιχείρηση ή επιχειρήσεις
µπορεί επίσης να είναι σηµαντικό — είτε άµεσα είτε έµµεσα — για τον
προσδιορισµό της βλάβης που υπέστησαν τα ζηµιωθέντα µέρη11.
6.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης είναι να θέσει στη διάθεση των
δικαστηρίων και των µερών αγωγών αποζηµίωσης τα υπάρχοντα οικονοµικά και
πρακτικά πορίσµατα που θα µπορούσαν να είναι χρήσιµα κατά την εφαρµογή των
εθνικών κανόνων και πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό, το παρόν έγγραφο
καθοδήγησης παρουσιάζει ορισµένες διαφωτιστικές παρατηρήσεις σχετικά µε τις
βλάβες που προξενούνται λόγω αντιανταγωνιστικών πρακτικών που απαγορεύονται
από τη Συνθήκη και παρέχει πληροφορίες για τις βασικές µεθόδους και τεχνικές που
προσφέρονται για την ποσοτικοποίηση αυτών των βλαβών12. Η καθοδήγηση που
παρέχεται µε το παρόν έγγραφο θα µπορούσε επίσης να βοηθά τα µέρη να
καταλήγουν σε συναινετική επίλυση των διαφορών τους, είτε εντός είτε εκτός του
πλαισίου δικαστικής διαδικασίας ή εναλλακτικών µηχανισµών επίλυσης διαφορών.

7.

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν
δεσµεύει τα εθνικά δικαστήρια ούτε µεταβάλλει τους νοµικούς κανόνες που ισχύουν
στα κράτη µέλη για τις αγωγές αποζηµίωσης που βασίζονται σε παραβάσεις των
άρθρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ13. Ειδικότερα, το κατά πόσον υπάρχουν, και αν ναι, ποιες
από τις µεθόδους και τις τεχνικές που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο εργασίας
θεωρούνται κατάλληλες για χρήση σε µια δεδοµένη υπόθεση ενώπιον των
δικαστηρίων των κρατών µελών εξαρτάται από το αν η εθνική νοµοθεσία
εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες αρχές του δικαίου της ΕΕ περί
αποτελεσµατικότητας και ισοδυναµίας. Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερη σηµασία θα
µπορούσε να έχει εάν µια συγκεκριµένη µέθοδος ή τεχνική ανταποκρίνεται στα
πρότυπα που απαιτούνται βάσει της εθνικής νοµοθεσία, εάν το µέρος που έχει το
βάρος της αποδείξεως διαθέτει επαρκή στοιχεία για την εφαρµογή της µεθόδου ή της
τεχνικής και εάν οι εν λόγω επιβαρύνσεις και οι σχετικές δαπάνες είναι αναλογικές
προς την αξία της αποζηµίωσης που ζητείται. Παραδείγµατος χάρη, θα καθίστατο
υπερβολικά δυσχερής η άσκηση του δικαιώµατος για αποζηµίωση που εγγυάται η
νοµοθεσία της ΕΕ και, συνεπώς, θα προέκυπταν προβλήµατα σε σχέση µε την αρχή
της αποτελεσµατικότητας, όταν οι δαπάνες είναι δυσανάλογα υψηλές ή όταν οι
υποχρεώσεις βεβαιότητας και ακρίβειας για την ποσοτικοποίηση της βλάβης είναι
υπερβολικά απαιτητικές14. Επί παραδείγµατι, σε µια συγκεκριµένη υπόθεση τα
εθνικά δικαστήρια µπορούν να κάνουν χρήση αµέσων αποδείξεων σχετικών µε την
ποσοτικοποίηση της βλάβης, όπως π.χ. έγγραφα που εξέδωσε η παραβατική
επιχείρηση κατά την άσκηση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων και τα οποία
αφορούν είτε συµφωνηθείσες αυξήσεις τιµών και την εφαρµογή τους είτε την
αξιολόγηση της εξέλιξης της θέσης της στην αγορά. Η ύπαρξη τέτοιων αποδεικτικών
στοιχείων µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά µε
το εάν και, εάν ναι, ποιες από τις µεθόδους και τεχνικές που περιγράφονται

11
12

13
14
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Βλ. παράγραφο 126 στο µέρος 3 κατωτέρω.
Η Επιτροπή, κατά την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, άντλησε χρήσιµα στοιχεία από
διάφορες µελέτες που είχε αναθέσει, καθώς και από σχόλια που έλαβε από εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες· βλ. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html
Επίσης, δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών και των φυσικών και νοµικών
προσώπων βάσει του δικαίου της ΕΕ.
Βλ. επίσης παραγράφους 13 και 14 παρακάτω.
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κατωτέρω θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί από ένα µέρος προκειµένου να
πληρούται ο απαιτούµενος βαθµός αποδείξεως βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας15.
8.

Κανένα στοιχείο του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί
ότι τάσσεται κατά της χρήσης τέτοιων αµέσων αποδεικτικών στοιχείων ή κατά της
εφαρµογής περισσότερο πραγµατιστικών προσεγγίσεων, ή ότι αυξάνει ή µειώνει τον
βαθµό αποδείξεως ή λεπτοµερειών των πραγµατικών περιστατικών που απαιτούνται
από τα µέρη στα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών. Σύµφωνα µε τους
εφαρµοστέους κανόνες και τις αρχές της αποτελεσµατικότητας και της ισοδυναµίας,
µπορεί κάλλιστα να αρκεί (περιλαµβανοµένων των υποθέσεων στις οποίες τα
δικαστήρια καλούνται να διατυπώσουν πόρισµα µε βάση κατά προσέγγιση
εκτιµήσεις ή θεωρήσεις δικαιοσύνης) η παρουσίαση από τα µέρη πραγµατικών
περιστατικών και αποδεικτικών στοιχείων για το µέγεθος των ζηµιών, που είναι
λιγότερο αναλυτικά από τις µεθόδους και τις τεχνικές οι οποίες εξετάζονται στο
παρόν έγγραφο καθοδήγησης.

9.

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα οικονοµικά πορίσµατα σχετικά µε τις βλάβες
που προξενούν οι παραβιάσεις της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας και οι µέθοδοι και
οι τεχνικές για την ποσοτικοποίηση αυτών των βλαβών µπορεί να εξελιχθούν
διαχρονικά παράλληλα µε τη θεωρητική και εµπειρική έρευνα και την δικαστική
πρακτική στον τοµέα αυτόν.

II.

ΓΕΝΙΚΗ

10.

Οι αποζηµιώσεις για προξενούµενες βλάβες σκοπό έχουν να επαναφέρουν τον
ζηµιωθέντα στη κατάσταση που θα ήταν εάν δεν είχε διαπραχθεί η παράβαση του
άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, η ποσοτικοποίηση της βλάβης
που έχει προξενηθεί απαιτεί τη σύγκριση της παρούσας θέσης του ζηµιωθέντα µε τη
θέση που θα είχε εάν δεν είχε διαπραχθεί η παράβαση. Η εκτίµηση αυτή ονοµάζεται
ενίοτε «ανάλυση υποθετικής κατάστασης» (but-for analysis).

11.

Συνεπώς, το κεντρικό ερώτηµα όσον αφορά την ποσοτικοποίηση αποζηµιώσεων για
παράβαση αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας είναι να προσδιορίσει τι είναι πιθανό να
είχε συµβεί εάν δεν είχε διαπραχθεί η παράβαση. ∆εδοµένου ωστόσο ότι αυτή η
υποθετική κατάσταση δεν µπορεί να παρατηρηθεί, είναι συνεπώς αναγκαία µια
µορφή εκτίµησης για να σχηµατιστεί ένα ρεαλιστικό σενάριο αναφοράς µε το οποίο
µπορεί να συγκριθεί η πραγµατική κατάσταση. Αυτό το σενάριο αναφοράς
αναφέρεται και ως «σενάριο της µη παράβασης» ή ως «αντιπαράδειγµα»
(counterfactual scenario).

12.

Από το είδος της βλάβης για την οποία ο ενάγων ζητά αποζηµίωση εξαρτάται το
είδος των οικονοµικών µεταβλητών (όπως, για παράδειγµα, τιµές, όγκοι πωλήσεων,
κέρδη, κόστος ή µερίδια αγοράς) που πρέπει να εξεταστούν. Παραδείγµατος χάρη,
σε µια σύµπραξη (καρτέλ) που οδηγεί σε υψηλότερες τιµές για τους πελάτες των
παραβατικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να εκτιµηθεί η τιµή που θα είχε διαµορφωθεί
αν δεν είχε γίνει η παράβαση για να συγκριθεί µε την πραγµατική τιµή που
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο καθορισµός του ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόζεται σε µια δεδοµένη υπόθεση θα γίνεται συχνά
βάσει των κανονισµών της ΕΕ, ιδίως βάσει του άρθρου 6 του κανονισµού 864/2007 για το εφαρµοστέο
δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές, ΕΕ 2007 L 199/40. Οι εφαρµοστέοι δικονοµικοί κανόνες θα είναι
συνήθως εκείνοι που ισχύουν στη χώρα του δικαστηρίου το οποίο εκδικάζει την αγωγή (lex fori).
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καταβάλλεται από τους πελάτες αυτούς. Σε µια κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που
οδηγεί σε αποκλεισµό ανταγωνιστών από την αγορά, τα κέρδη που διαφεύγουν από
αυτούς τους ανταγωνιστές µπορούν να µετρηθούν µε τη σύγκριση του πραγµατικού
τους κύκλου εργασιών και περιθωρίων κέρδους µε τον κύκλο εργασιών και τα
περιθώρια κέρδους που θα είχαν εάν δεν είχε διαπραχθεί η παράβαση.
13.

Είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς µε βεβαιότητα πώς ακριβώς θα είχε εξελιχθεί η
αγορά εάν δεν υπήρχε παράβαση του άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Οι
τιµές, οι όγκοι πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους εξαρτώνται από µια σειρά
παραγόντων και σύνθετων αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συµµετεχόντων στην
αγορά που δεν είναι εύκολο να εκτιµηθούν. Κατά συνέπεια, η εκτίµηση του
υποθετικού σεναρίου µη παράβασης θα εξαρτάται εξ ορισµού από µια σειρά
παραδοχών16. Στην πράξη, οι εγγενείς αυτοί περιορισµοί συχνά εντείνονται όταν δεν
διατίθενται ή δεν είναι διαθέσιµα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία.

14.

Για τους λόγους αυτούς, η ποσοτικοποίηση της βλάβης σε υποθέσεις ανταγωνισµού
υπόκειται, λόγω της ίδιας της φύσης, σε σηµαντικούς περιορισµούς όσον αφορά το
βαθµό βεβαιότητας και ακρίβειας που µπορεί να αναµένεται. ∆εν µπορεί να υπάρχει
µία µόνο «πραγµατική» αξία της βλάβης που θα µπορούσε να προσδιοριστεί, αλλά
µόνο οι καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις µε βάση τις παραδοχές και κατά προσέγγιση
υπολογισµούς. Οι εφαρµοστέοι εθνικοί νοµικοί κανόνες και η ερµηνεία τους θα
πρέπει να αντανακλούν αυτούς τους εγγενείς περιορισµούς όσον αφορά την
ποσοτικοποίηση των βλαβών σε αγωγές αποζηµίωσης για παραβάσεις των άρθρων
101 και 102 της ΣΛΕΕ σύµφωνα µε την αρχή της αποτελεσµατικότητας της
νοµοθεσίας της ΕΕ, ώστε να µην καθίσταται πρακτικά αδύνατη ή εξαιρετικά
δυσχερής η άσκηση του δικαιώµατος για αποζηµίωση που εγγυάται η Συνθήκη.

15.

Στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης παρουσιάζονται ορισµένες µέθοδοι και τεχνικές
που έχουν αναπτυχθεί στην οικονοµική θεωρία και τη νοµοθετική πρακτική για τον
προσδιορισµό του κατάλληλου σεναρίου αναφοράς και για την εκτίµηση της αξίας
της οικονοµικής µεταβλητής (π.χ. εάν πρόκειται για καρτέλ τιµών, η πιθανή τιµή που
θα είχε χρεωθεί για το προϊόν εάν δεν είχε διαπραχθεί η παράβαση)17. Οι εν λόγω
µέθοδοι και τεχνικές βασίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφέρουν ως
προς τις βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται και το είδος και τις
λεπτοµέρειες των δεδοµένων που απαιτούν. Επίσης διαφέρουν ως προς τον βαθµό
στον οποίο ελέγχουν παράγοντες εκτός της παράβασης οι οποίοι µπορεί να έχουν
επηρεάσει την κατάσταση του ενάγοντος. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή αυτών των
µεθόδων και τεχνικών µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο δυσχερής, χρονοβόρα
ή δαπανηρή.

16
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Τα όρια και οι συνέπειες µιας τέτοιας εκτίµησης αυτής της υποθετικής κατάστασης αναγνωρίστηκαν
από το ∆ικαστήριο (στο πλαίσιο της ποσοτικοποίησης της απώλειας εσόδων σε αγωγή αποζηµίωσης
κατά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον γεωργικό τοµέα): «το διαφυγόν κέρδος δεν αποτελεί το
αποτέλεσµα ενός απλού µαθηµατικού υπολογισµού, αλλά το αποτέλεσµα εκτιµήσεως και
αξιολογήσεως σύνθετων οικονοµικών στοιχείων. Το ∆ικαστήριο καλείται έτσι να αξιολογήσει
οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν κατά µεγάλο µέρος υποθετικό χαρακτήρα. Εποµένως, όπως και
ο εθνικός δικαστής, διαθέτει σηµαντικό περιθώριο εκτιµήσεως είτε έναντι των στατιστικών δεδοµένων
και τιµών που πρέπει να γίνουν δεκτά είτε προπαντός όσον αφορά τη χρήση των στοιχείων αυτών για
τον υπολογισµό και την εκτίµηση της ζηµίας», βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-104/89 και C-37/90
Mulder και λοιποί κατά Συµβουλίου και Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. I-203, σκέψη 79.
Βλ. µέρος 2 κατωτέρω.
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16.

Αφ’ ης στιγµής εκτιµηθεί η αξία για τη σχετική οικονοµική µεταβλητή (όπως, για
παράδειγµα, η τιµή, τα περιθώρια κέρδους ή ο όγκος πωλήσεων) στο υποθετικό
σενάριο µη παράβασης, θα πρέπει να γίνει σύγκριση µε τις πραγµατικές συνθήκες
(π.χ. την τιµή που καταβλήθηκε πραγµατικά από τον ζηµιωθέντα) προκειµένου να
ποσοτικοποιηθεί η βλάβη που προκλήθηκε από την παράβαση του άρθρου 101 ή του
άρθρου 102 της ΣΛΕΕ.

17.

Θα πρέπει να εξεταστεί επίσης η προσθήκη τόκων. Η επιδίκαση τόκων, σύµφωνα µε
τους εφαρµοστέους εθνικούς κανόνες, αποτελεί βασική συνιστώσα της αποζηµίωσης
για τη βλάβη που προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των δικαιωµάτων τα οποία
παρέχει η Συνθήκη. Όπως έχει τονίσει το ∆ικαστήριο, η πλήρης αποζηµίωση για τη
βλάβη που προκλήθηκε πρέπει να περιλαµβάνει την αποκατάσταση των αρνητικών
επιπτώσεων που προκλήθηκαν για το διάστηµα από τη στιγµή που προκλήθηκε η
βλάβη λόγω της παράβασης18. Οι επιπτώσεις αυτές είναι η µείωση της αξίας του
νοµίσµατος19 και η απώλεια της δυνατότητας του ζηµιωθέντα να έχει το κεφάλαιο
στη διάθεσή του20. Η εθνική νοµοθεσία µπορεί να λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις
αυτές µε τη µορφή νόµιµων τόκων ή άλλων µορφών τόκου, εφόσον συνάδουν µε τις
προαναφερθείσες αρχές της αποτελεσµατικότητας και της ισοδυναµίας.

III.

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ

18.

Βάση για µια αξίωση αποζηµίωσης είναι η κατάθεση αγωγής ότι η κατάσταση του
ενάγοντος επηρεάστηκε αρνητικά λόγω της παραβίασης του άρθρου 101 ή του
άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Σε γενικές γραµµές, διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες
επιβλαβών επιπτώσεων αυτών των παραβάσεων:
α)
Οι παραβάτες µπορούν να εκµεταλλευτούν την ισχύ τους στην αγορά
αυξάνοντας τις τιµές που πληρώνουν οι άµεσοι πελάτες τους21. Μεταξύ των
παραβάσεων που έχουν τέτοιο αποτέλεσµα είναι οι καταχρηστικές εκµεταλλεύσεις
κατά την έννοια του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να
αυξήσουν τις τιµές που πληρώνουν οι πελάτες επιδιδόµενες σε κάποια από τα είδη
πρακτικών που απαγορεύονται από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα είναι ο καθορισµός τιµών, ο καταµερισµός της αγοράς ή οι
συµπράξεις για τον περιορισµό της παραγωγής.

18

19

20
21
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Υπόθεση C-271/91, Marshall, Συλλογή 1993, σ. I-4367, σκέψη 31· συνεκδικασθείσες υποθέσεις C295/04 έως C-298/04 Manfredi, Συλλογή 2006, σ. I-6619, σκέψη 97· βλ. επίσης Λευκή Βίβλο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής
νοµοθεσίας της ΕΚ (COM(2008) 165), ενότητα 2.5 και το συνοδευτικό έγγραφο των υπηρεσιών της
Επιτροπής (SEC(2008) 404), παράγραφος 187.
Βλ. υπόθεση C-308/87 Grifoni II, Συλλογή 1994, σ. I-341, σκέψη 40 και γνώµη του Γενικού
Εισαγγελέα Tesauro στην υπόθεση C-308/87 Grifoni II, Συλλογή 1994, σ. I-341, σκέψη 25· Βλ. π.χ.
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-104/89 και C-37/90 Mulder κ. ά. κατά Συµβουλίου και Επιτροπής
Συλλογή 2000, σ. I-203, σκέψη 51. Στο πλαίσιο της απώλειας αγοραστικής δύναµης, βλ.
συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-17/89, T-21/89 και T-25/89 Brazzelli Lualdi, Συλλογή 1992, σ. II-293,
σκέψη 40.
Βλ. γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα Saggio στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-104/89 και C-37/90,
Mulder και λοιποί κατά Συµβουλίου και Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. Ι-203, σκέψη 105.
Όταν η παράβαση επηρεάζει την αγοραστική δραστηριότητα των παραβατικών επιχειρήσεων, το
αντίστοιχο αποτέλεσµα θα είναι η µείωση των τιµών αγοράς που οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να
πληρώνουν στους προµηθευτές τους. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. παράγραφο 115 στο µέρος 3
ενότητα 1.
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Αυξηµένες τιµές σηµαίνουν ότι οι πελάτες που αγοράζουν το σχετικό προϊόν ή
υπηρεσία22 καταβάλλουν επιπλέον επιβάρυνση. Πέραν τούτου, µια αύξηση των
τιµών µπορεί επίσης να προκαλέσει µείωση της ζήτησης και απώλεια κερδών για
τους πελάτες που χρησιµοποιούν το προϊόν αυτό για δικές τους εµπορικές
δραστηριότητες23.
β)
Οι επιχειρήσεις µπορούν επίσης να παραβούν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ
µε τον αποκλεισµό ανταγωνιστών από µια αγορά ή µε τη µείωση του µεριδίου
αγοράς τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης είναι
η συµπίεση των περιθωρίων κέρδους, πρακτικές εξοντωτικής τιµολόγησης ή
δεσµευµένων πωλήσεων, ή ορισµένες συµφωνίες αποκλειστικότητας µεταξύ
προµηθευτών και διανοµέων που παραβιάζουν τη νοµοθεσία ανταγωνισµού24. Αυτές
οι πρακτικές έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στους ανταγωνιστές, οι οποίοι
ζηµιώνονται δεδοµένου ότι χάνουν ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων και επίτευξης κερδών στην αγορά αυτή. Όταν ο αποκλεισµός των
ανταγωνιστών υλοποιείται και η ανταγωνιστική πίεση σε µια αγορά µειώνεται,
ζηµιώνονται και οι πελάτες, συνήθως µέσω της αύξησης των τιµών.
19.

Οι παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ µπορεί επίσης να έχουν
περαιτέρω επιζήµιες επιπτώσεις, για παράδειγµα αρνητικές επιπτώσεις στην
ποιότητα των προϊόντων και την καινοτοµία. Tο έγγραφο καθοδήγησης
επικεντρώνεται στις δύο βασικές κατηγορίες βλαβών και στις κατηγορίες των
ζηµιωθέντων µερών25 που περιγράφονται στην παράγραφο 0. Οι µέθοδοι και οι
τεχνικές που περιγράφονται στο έγγραφο καθοδήγησης µπορεί εντούτοις να είναι
χρήσιµες και σε αγωγές αποζηµίωσης που αφορούν άλλα είδη βλαβών και άλλα
ζηµιωθέντα µέρη.

20.

Το µέρος 3 του εγγράφου καθοδήγησης εξετάζει ειδικότερα την ποσοτικοποίηση του
είδους των βλαβών που αναφέρονται στην παράγραφο 18 στοιχείο α). Το µέρος αυτό
περιλαµβάνει περιγραφή των βασικών επιπτώσεων της αύξησης των τιµών στην
αγορά συνεπεία των παραβάσεων και δείχνει πώς µπορούν να ποσοτικοποιηθούν
αυτά τα είδη βλαβών (ιδίως οι βλάβες που προκύπτουν από την επιβολή
προσαυξήσεων στις τιµές και οι βλάβες που συνδέονται µε µείωση της ζήτησης).

21.

Το µέρος 4 του εγγράφου καθοδήγησης εξετάζει ειδικότερα την ποσοτικοποίηση του
είδους των βλαβών που αναφέρονται στην παράγραφο 18 στοιχείο β). Το µέρος αυτό
περιλαµβάνει περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων του αποκλεισµού ανταγωνιστών
από µια αγορά και περιγράφει µε παραδείγµατα πώς αυτά τα είδη βλαβών (ιδίως το
διαφυγόν κέρδος του αποκλεισθέντος ανταγωνιστή και η βλάβη για τους πελάτες)
µπορούν να ποσοτικοποιηθούν.

22

23
24
25
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Για λόγους ευκολίας της παρουσίασης, στο εξής θα γίνεται αναφορά σε «προϊόντα» που επηρεάζονται
από παράβαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, αλλά θα νοείται ότι περιλαµβάνουν επίσης και τις
επηρεαζόµενες «υπηρεσίες».
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. παραγράφους 109 κ.ε. στο µέρος 3 ενότητα 1.
Κάθετες συµφωνίες είναι εκείνες που συνάπτονται µεταξύ επιχειρήσεων από διαφορετικά επίπεδα της
αλυσίδας προσφοράς.
Το έγγραφο καθοδήγησης δεν εξετάζει ειδικότερα την κατάσταση προσώπων εκτός εκείνων που
περιγράφονται στα σηµεία α) και β) της παραγράφου 18, παρόλο που µπορεί να ζηµιωθούν και άλλα
πρόσωπα (όπως οι προµηθευτές των παραβατών ή οι πελάτες νοµοταγών ανταγωνιστών των
παραβατών) από παραβάσεις που οδηγούν σε προσαύξηση τιµών (υπερτίµηµα) ή στον αποκλεισµό
ανταγωνιστών· βλ. επίσης υποσηµείωση 123.
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Οι κυριότερες µέθοδοι και τεχνικές που προσφέρονται για την ποσοτικοποίηση των
βλαβών που προκύπτουν από παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ είναι
κοινές για όλα τα είδη βλαβών οι οποίες προκαλούνται από τις παραβάσεις αυτές.
Για τον λόγο αυτόν, το µέρος 2 του εγγράφου καθοδήγησης περιλαµβάνει γενική
επισκόπηση αυτών των µεθόδων και τεχνικών. Συγκεκριµένα, παρέχει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τις βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται οι εν λόγω
µέθοδοι και εξηγεί την εφαρµογή τους στην πράξη.
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ΜΕΡΟΣ 2 — ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
I.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

23.

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για την κατασκευή ενός σεναρίου µη παράβασης µε
στόχο την ποσοτικοποίηση των βλαβών σε αγωγές αποζηµίωσης όσον αφορά
υποθέσεις ανταγωνισµού. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται ευρύτερα από τα µέρη
και τα δικαστήρια εκτιµούν τι θα είχε συµβεί χωρίς την παράβαση εξετάζοντας τις
χρονικές περιόδους πριν ή µετά την παράβαση ή άλλες αγορές που δεν
επηρεάστηκαν από αυτήν την παράβαση. Αυτές οι συγκριτικές µέθοδοι βασίζονται
σε δεδοµένα (τιµές, όγκοι πωλήσεων, περιθώρια κέρδους ή άλλες οικονοµικές
µεταβλητές ) που παρατηρούνται σε περίοδο που δεν έχει επηρεαστεί ή σε αγορές
που δεν έχουν επηρεαστεί ως ενδείξεις για το υποθετικό σενάριο της µη παράβασης.
Η εφαρµογή των µεθόδων αυτών βελτιώνεται ορισµένες φορές µε τη χρήση
οικονοµετρικών τεχνικών26. Στο τµήµα ΙΙ κατωτέρω περιγράφονται διάφορες
συγκριτικές µέθοδοι και τεχνικές για την εφαρµογή των µεθόδων αυτών.

24.

Στο τµήµα ΙΙΙ κατωτέρω περιγράφονται µέθοδοι και τεχνικές εκτός εκείνων που
βασίζονται σε συγκρίσεις. Μία από αυτές τις µεθόδους χρησιµοποιεί οικονοµικά
µοντέλα που ανταποκρίνονται στις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς για να
προσοµοιωθούν τα πιθανά αποτελέσµατα στην αγορά που θα είχαν διαµορφωθεί αν
δεν είχε γίνει η παράβαση. Αυτά τα µοντέλα στηρίζονται στην οικονοµική θεωρία
για να εξηγήσουν την πιθανή λειτουργία µιας αγοράς λαµβάνοντας υπόψη τα βασικά
χαρακτηριστικά της (π.χ. τον αριθµό των ανταγωνιστών, τον τρόπο που αυτοί
ανταγωνίζονται µεταξύ τους, τον βαθµό διαφοροποίησης των προϊόντων, τους
φραγµούς εισόδου). Μια άλλη µέθοδος είναι η µέθοδος βάσει του κόστους, η οποία
χρησιµοποιεί το κόστος παραγωγής για το επηρεαζόµενο προϊόν και ένα όριο
αναφοράς για ένα «εύλογο» περιθώριο κέρδους για να εκτιµήσει το υποθετικό
σενάριο µιας µη παράβασης.

25.

Κάθε µία από τις µεθόδους και τεχνικές έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
πλεονεκτήµατα και αδυναµίες που την καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο
κατάλληλη για την εκτίµηση της βλάβης που έχει προξενηθεί σε συγκεκριµένες
περιστάσεις. Ειδικότερα, διαφέρουν ως προς τον βαθµό στον οποίο στηρίζονται σε
στοιχεία που είναι αποτέλεσµα πραγµατικών αλληλεπιδράσεων της αγοράς ή σε
παραδοχές που βασίζονται στην οικονοµική θεωρία και ως προς τον βαθµό στον
οποίο ελέγχουν παράγοντες εκτός της παράβασης που µπορεί να έχουν επηρεάσει
την αποζηµίωση που ζητά ο ενάγων. Επιπλέον, οι µέθοδοι και οι τεχνικές διαφέρουν
ως προς τον βαθµό στον οποίο είναι απλές στη χρήση τους και ως προς το µέγεθος
των απαιτούµενων δεδοµένων.

26.

Μολονότι µε τις µεθόδους αυτές επιδιώκεται να διαπιστωθεί πώς θα είχε εξελιχθεί η
εξεταζόµενη αγορά αν δεν είχε γίνει η παράβαση, πιο άµεσα αποδεικτικά στοιχεία
που είναι στη διάθεση των µερών και του δικαστηρίου (για παράδειγµα, εσωτερικά
έγγραφα των παραβατικών επιχειρήσεων σχετικά µε συµφωνηθείσες αυξήσεις των
τιµών) µπορεί επίσης να παρέχουν, βάσει των ισχυόντων εθνικών νοµοθετικών

26
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Η οικονοµετρία συνδυάζει την οικονοµική θεωρία µε στατιστικές ή ποσοτικές µεθόδους για τον
προσδιορισµό και την µέτρηση των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ µεταβλητών.
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κανόνων, χρήσιµες πληροφορίες για την εκτίµηση του ποσού της αποζηµίωσης σε
µια δεδοµένη υπόθεση27.
27.

Το τµήµα IV κατωτέρω περιλαµβάνει παρατηρήσεις σχετικά µε την επιλογή της
µεθόδου, η οποία κατά κανόνα εξαρτάται από τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της
υπόθεσης αυτής και τις υποχρεώσεις βάσει του εφαρµοστέου δικαίου28.

II.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

28.

Για να διαπιστωθεί πώς λειτουργούν στην πράξη οι συγκριτικές µέθοδοι, είναι
χρήσιµο να εξεταστεί ένα (απολύτως πλασµατικό) παράδειγµα υποθετικής αγωγής
αποζηµίωσης που βασίζεται σε παράβαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ από µια
σύµπραξη29.
Η σύµπραξη στον τοµέα των αλεύρων
Ας υποθέσουµε ότι η αρµόδια εθνική αρχή ανταγωνισµού διαπιστώνει ότι όλες οι
αλευροβιοµηχανίες ενός κράτους µέλους έχουν προβεί σε συµφωνία µεταξύ τους για
τον καθορισµό των τιµών για την άλεση των σιτηρών και την παραγωγή αλεύρων.
Ένα αρτοποιείο που αγόραζε αλεύρι σε τακτική βάση τα τελευταία χρόνια ασκεί
αγωγή αποζηµίωσης κατά µίας από αυτές τις αλευροβιοµηχανίες. Το αρτοποιείο
ισχυρίζεται ότι η παράβαση οδήγησε σε παράνοµη αύξηση των τιµών των αλεύρων
που αγόραζε από τη συγκεκριµένη αλευροβιοµηχανία. Το αρτοποιείο ζητά
αποζηµίωση για το υπερτίµηµα που πλήρωνε τα τελευταία χρόνια.

29.

Το καίριο ερώτηµα όσον αφορά την ποσοτικοποίηση της βλάβης στο ανωτέρω
παράδειγµα είναι να διαπιστωθεί ποια θα ήταν η τιµή που θα πλήρωνε το αρτοποιείο
που άσκησε την αγωγή εάν δεν είχε γίνει η παράβαση. Εάν χρησιµοποιηθούν για τον
σκοπό αυτό συγκριτικές µέθοδοι, αυτές συγκρίνουν την τιµή που χρεωνόταν στη
διάρκεια της παράβασης µε την τιµή του σεναρίου µη παράβασης που καθορίζεται
µε βάση τα εκ παρατηρήσεως δεδοµένα για τις τιµές είτε
• στην ίδια αγορά στη διάρκεια χρονικής περιόδου πριν και/ή µετά την παράβαση
(1)· ή
• σε διαφορετική µεν παρόµοια δε γεωγραφική αγορά (2)· ή
• σε διαφορετική µεν παρόµοια δε αγορά προϊόντος (3).
Είναι επίσης δυνατό να συνδυαστεί η διαχρονική σύγκριση µε σύγκριση µεταξύ
διαφορετικών γεωγραφικών αγορών ή αγορών προϊόντος (4).

30.

27

28
29
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Στο παράδειγµα της σύµπραξης στον τοµέα των αλεύρων, η εφαρµογή των µεθόδων
εστιάζεται στην τιµή. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι για
Βλ. για παράδειγµα την υιοθέτηση µιας τέτοιας προσέγγισης από το Oberlandesgericht Karlsruhe
(Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Καρλσρούη), στην απόφαση της 11ης Ιουνίου 2010, υπόθεση
αριθ. 6 U 118/05 (εκκρεµεί έφεση), στην οποία, για τον προσδιορισµό των αποζηµιώσεων που έπρεπε
να επιδικαστούν, χρησιµοποιήθηκαν οι ειδικά συµφωνηθείσες αυξήσεις τιµών των επιχειρήσεων που
συµµετείχαν σε σύµπραξη, βάσει των ισχυόντων νοµικών κανόνων για την τεκµηρίωση των γεγονότων
και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων prima facie.
Σε αυτό το πλαίσιο, βλ. παράγραφο 7 ανωτέρω.
Το παράδειγµα αυτό αναπτύσσεται περαιτέρω στην παράγραφο 127.
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την εκτίµηση άλλων οικονοµικών µεταβλητών όπως τα µερίδια αγοράς, τα
περιθώρια κέρδους, το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου, η αξία των περιουσιακών
στοιχείων ή το επίπεδο του κόστους µιας επιχείρησης. Η οικονοµική µεταβλητή που
µπορεί να είναι χρήσιµη για την ποσοτικοποίηση των αποζηµιώσεων εξαρτάται από
τις περιστάσεις της εξεταζόµενης υπόθεσης.
31.

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε µια τέτοια σύγκριση µεταξύ αγορών ή
διαχρονική σύγκριση µπορεί να είναι δεδοµένα που αφορούν το σύνολο της αγοράς
(δηλαδή ο µέσος όρος των τιµών των αλεύρων που χρεώνεται σε όλα τα αρτοποιεία
που λειτουργούν σε µια γειτονική γεωγραφική αγορά) ή δεδοµένα που αφορούν
µόνο ορισµένους συγκεκριµένους συµµετέχοντες στην αγορά (δηλαδή η τιµή που
χρεώνεται για τα άλευρα σε ορισµένες οµάδες πελατών όπως αγοραστές χονδρικής
που ασκούν δραστηριότητες σε γειτονική αγορά). Θα ήταν επίσης σκόπιµο,
ειδικότερα σε υποθέσεις που αφορούν πρακτικές αποκλεισµού, να συγκρίνονται
δεδοµένα που αφορούν µόνο έναν συµµετέχοντα στην αγορά. Ένα παράδειγµα µιας
τέτοιας σύγκρισης µεταξύ µεµονωµένων εταιρειών, δηλαδή του ζηµιωθέντος και
µιας αρκούντος παρόµοιας ανταγωνίστριας εταιρείας, θα µπορούσε να είναι η
σύγκριση µεταξύ των κερδών που πραγµατοποίησε µια εταιρεία που προσπάθησε να
εισέλθει σε νέα αγορά όπου αντιµετώπισε πρακτικές αποκλεισµού κατά παράβαση
των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ και των κερδών που πραγµατοποίησε µια
συγκρίσιµη νεοεισερχόµενη εταιρεία σε διαφορετική αλλά παρόµοια γεωγραφική
αγορά όπου δεν υφίσταντο τέτοιες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Οι ενότητες A.1
έως 4 κατωτέρω καλύπτουν τη σύγκριση µε συγκεντρωτικά στοιχεία για την αγορά,
καθώς και στοιχεία σε επίπεδο εταιρειών30.

32.

Το βασικό πλεονέκτηµα όλων των συγκριτικών µεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι
κάνουν χρήση πραγµατικών δεδοµένων που παρατηρούνται στην ίδια ή σε παρόµοια
αγορά31. Οι συγκριτικές µέθοδοι βασίζονται στην παραδοχή ότι το σενάριο
σύγκρισης µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πιθανού σεναρίου µη
παράβασης και ότι η διαφορά µεταξύ των δεδοµένων που λαµβάνονται αφού έχει
γίνει η παράβαση και των δεδοµένων που έχουν επιλεγεί για λόγους σύγκρισης
οφείλεται στην παράβαση. Κατά πόσον ο βαθµός οµοιότητας µεταξύ των αγορών
που έχουν επηρεαστεί από την παράβαση και των αγορών που λαµβάνονται για
λόγους σύγκρισης ή µεταξύ διαφόρων χρονικών περιόδων θεωρείται επαρκής για να
πραγµατοποιηθεί σύγκριση, εξαρτάται από τα εθνικά νοµικά συστήµατα. Σε
περίπτωση κατά την οποία υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των
εξεταζοµένων χρονικών περιόδων ή αγορών, υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να
ληφθούν υπόψη αυτές οι διαφορές32.

30

31

32
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Η σύγκριση µε επιχειρησιακά στοιχεία µιας άλλης εταιρείας θα µπορούσε, θεωρητικά, να γίνει όχι µόνο
για εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες σε άλλη γεωγραφική αγορά ή αγορά προϊόντων όπως
εξετάζεται στις ενότητες 2-4 κατωτέρω, αλλά και για εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες στην ίδια
αγορά προϊόντων ή γεωγραφική αγορά µε εκείνη του ζηµιωθέντος µέρους. Στην πράξη, αυτές οι
συγκρίσεις εντός της ίδιας αγοράς δεν διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, πιθανόν διότι εντός της ίδιας
αγοράς µπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί µια άλλη επαρκώς συγκρίσιµη εταιρεία που δεν έχει θιγεί
από την παράβαση. Συνεπώς, στις ενότητες που ακολουθούν δεν εξετάζονται περαιτέρω αυτές οι
συγκρίσεις εντός µιας αγοράς.
Η πτυχή αυτή τονίζεται, για παράδειγµα, στην απόφαση του Bundesgerichtshof (Οµοσπονδιακό
∆ικαστήριο, Γερµανία), της 19ης Ιουνίου 2007, υπόθεση αριθ. KRB 12/07 (σύµπραξη χονδρικού
εµπορίου χαρτιού).
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. αναλυτικότερα παραγρ. 0-83 στην ενότητα Β κατωτέρω.
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A.

Μέθοδοι για τη διαµόρφωση ενός σεναρίου µη παράβασης

(1)

∆ιαχρονική σύγκριση στην ίδια αγορά

33.

Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται συχνά συνίσταται στη σύγκριση της πραγµατικής
κατάστασης στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η παράβαση παρήγαγε
αποτελέσµατα µε την κατάσταση στην ίδια αγορά πριν να παραχθούν αποτελέσµατα
από την παράβαση ή αφού αυτά έπαυσαν33. Παραδείγµατος χάρη, όταν µια
επιχείρηση έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της µε τον αποκλεισµό ενός
ανταγωνιστή από την αγορά από το 2004 έως το 2005, η µέθοδος αυτή θα µπορούσε
να εξετάσει π.χ. τα κέρδη του ανταγωνιστή στη διάρκεια της περιόδου της
παράβασης και τα κέρδη του τα έτη 2002 και 2003 όταν δεν είχε ακόµη υπάρξει
παράβαση34. Ένα άλλο παράδειγµα θα ήταν µια σύµπραξη καθορισµού τιµών (όπως
η σύµπραξη αλεύρων που αναφέρθηκε ανωτέρω) µε διάρκεια από το 2005 έως το
2007, στο οποίο η µέθοδος θα συνέκρινε τις τιµές που καταβάλλονται από τους
πελάτες της σύµπραξης κατά τη διάρκεια της περιόδου µετά την παράβαση, π.χ. το
2008 και το 200935.

34.

Υπάρχουν, κατ’αρχήν, τρία διαφορετικά σηµεία αναφοράς που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τη διαχρονική σύγκριση36:
• η µη επηρεαζόµενη περίοδος πριν από την παράβαση (σύγκριση «πριν και κατά
τη διάρκεια» ― στο παράδειγµα της σύµπραξης αλεύρων: σύγκριση των τιµών
που καταβάλλονταν για άλευρα στην ίδια αγορά πριν ασκηθεί η επιρροή της
παράβασης µε τις τιµές που επηρεάστηκαν από την παράβαση)·
• η µη επηρεαζόµενη περίοδος µετά την παράβαση (σύγκριση «κατά τη διάρκεια
και µετά» ― στο παράδειγµα της σύµπραξης αλεύρων: σύγκριση των τιµών που
επηρεάστηκαν από την παράβαση µε τις τιµές που καταβλήθηκαν στην ίδια αγορά
µετά τη λήξη της παράβασης)· και
• και οι δύο µη επηρεαζόµενες περίοδοι πριν και µετά την παράβαση (σύγκριση
«πριν, κατά τη διάρκεια και µετά»).

35.

33

34
35
36
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Ένα πλεονέκτηµα όλων των µεθόδων διαχρονικής σύγκρισης στοιχείων από την ίδια
γεωγραφική αγορά και αγορά προϊόντων είναι ότι χαρακτηριστικά της αγοράς όπως
το βαθµός του ανταγωνισµού, η διάρθρωση της αγοράς, τα χαρακτηριστικά του
κόστους και της ζήτησης µπορεί να είναι περισσότερο συγκρίσιµα από ό,τι σε
σύγκριση µε διαφορετικές αγορές προϊόντων ή διαφορετικές γεωγραφικές αγορές.
Βλ., παραδείγµατος χάρη, απόφαση του Corte d’Appello di Milano (Εφετείο, Μιλάνο), της 11ης
Ιουλίου 2003 (Bluvacanze), και απόφαση του Corte d’Appello di Milano (Εφετείο, Μιλάνο), της 3ης
Φεβρουαρίου 2000, υπόθεση αριθ. I, 308 (Inaz Paghe κατά Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro) (και στις δύο υποθέσεις, σύγκριση πριν, κατά τη διάρκεια και µετά)· Landgericht Dortmund
(Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Dortmund), απόφαση της 1ης Απριλίου 2004, υπόθεση αριθ. 13 O 55/02
Kart (Vitaminpreise) (σύγκριση κατά τη διάρκεια και µετά)· Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz
(Περιφερειακό Πολιτικό ∆ικαστήριο του Graz), απόφαση της 17ης Αυγούστου 2007, υπόθεση αριθ. 17
R 91/07 p (σχολή οδηγών) (έγινε δεκτή σύγκριση κατά τη διάρκεια και µετά).
Για περισσότερο αναλυτικά παραδείγµατα σχετικά µε την εφαρµογή της µεθόδου σε υποθέσεις
πρακτικών αποκλεισµού, βλ. στη συνέχεια στο µέρος 4.
Για περισσότερο αναλυτικά παραδείγµατα σχετικά µε την εφαρµογή της µεθόδου σε παραβάσεις που
οδήγησαν σε προσαύξηση των τιµών (υπερτίµηµα), βλ. στη συνέχεια στο µέρος 3.
Η µέθοδος διαχρονικής σύγκρισης αναφέρεται επίσης ως «µέθοδος πριν και µετά» ή ως «µέθοδος της
περιόδου αναφοράς».
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Ωστόσο, επίσης σε διαχρονικές συγκρίσεις, ορισµένες διαφορές µεταξύ των δύο
σειρών δεδοµένων ενδέχεται να µην οφείλονται µόνο στην παράβαση. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, µπορεί να ενδείκνυται να γίνουν προσαρµογές στα δεδοµένα που
παρατηρούνται κατά την περίοδο που λαµβάνεται ως µέτρο σύγκρισης ώστε να
λαµβάνονται υπόψη διαφορές σε σχέση µε την περίοδο της παράβασης37 ή να
επιλεγεί διαφορετική περίοδος ή αγορά σύγκρισης. Παραδείγµατος χάρη, στην
περίπτωση µακροχρόνιας παράβασης, η παραδοχή π.χ. ότι οι τιµές που ίσχυαν πριν
από 10 χρόνια θα παρέµεναν αµετάβλητες διαχρονικά αν δεν είχε γίνει η παράβαση,
είναι πιθανότατα υπερβολικά ακραία και θα ήταν σκόπιµο π.χ. να γίνει σύγκριση
τόσο µε την προ της παράβασης περίοδο όσο και την µετά την παράβαση περίοδο38.
36.

Σε µια διαχρονική σύγκριση, η επιλογή µεταξύ των περιόδων αναφοράς που
αναφέρονται στην παράγραφο 33 ανωτέρω θα εξαρτηθεί από τις ιδιαιτερότητες της
υπόθεσης, περιλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών της αγοράς και της
διαθεσιµότητας δεδοµένων. Παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση µακροχρόνιων
παραβάσεων, τα δεδοµένα που αφορούν την περίοδο πριν από την παράβαση µπορεί
απλούστατα να µην είναι πλέον διαθέσιµα.

37.

Όταν τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα, η επιλογή µεταξύ των περιόδων «πριν και κατά
τη διάρκεια», «κατά τη διάρκεια και µετά» ή «πριν, κατά τη διάρκεια και µετά» θα
καθοριστεί από µια σειρά παραγόντων. Είναι ιδιαίτερα απίθανο να βρεθεί
οποιαδήποτε περίοδος αναφοράς στην οποία οι συνθήκες της αγοράς
αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτό που θα είχε συµβεί κατά την περίοδο της
παράβασης εάν αυτή δεν είχε λάβει χώρα. Είναι µόνο δυνατό να προσδιοριστεί µια
επαρκώς παρόµοια χρονική περίοδος που επιτρέπει την εύλογη προσέγγιση ενός
πιθανού σεναρίου µη παράβασης. Στους παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν σε
αυτό το πλαίσιο µπορεί να περιλαµβάνονται αβεβαιότητες ως προς ποιες χρονικές
περίοδοι στην πραγµατικότητα δεν επηρεάστηκαν από την παράβαση. Ορισµένες
παραβάσεις αρχίζουν ή σταµατούν βαθµιαία· και συχνά υπάρχουν αµφιβολίες
σχετικά µε την ακριβή αρχή µιας παράβασης και, ειδικότερα, τα αποτελέσµατα που
παράγει. Πράγµατι, οι αποφάσεις των αρχών ανταγωνισµού αναφέρουν συχνά
στοιχεία που δείχνουν ότι η παράβαση µπορεί να έχει αρχίσει νωρίτερα από την
περίοδο που έχει καθοριστεί ως η περίοδος της παράβασης για τους σκοπούς της
απόφασης39. Οι οικονοµετρικές αναλύσεις των στοιχείων που έχουν παρατηρηθεί
µπορεί να αποτελούν έναν τρόπο προσδιορισµού του χρόνου έναρξης ή παύσης των
αποτελεσµάτων της παράβασης.

38.

Η παύση µιας παράβασης και των αποτελεσµάτων της µπορεί να καθοριστεί πιο
εύκολα από την έναρξή της, αλλά και εδώ µπορεί να προκύψουν αβεβαιότητες για το
κατά πόσο η περίοδος αµέσως µετά την παύση της παράβασης παραµένει
ανεπηρέαστη από την αντιανταγωνιστική συµπεριφορά40. Παραδείγµατος χάρη, όταν

37
38

39
40
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Σχετικά µε τέτοιου είδους προσαρµογές και, ιδίως, µε τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ανάλυση
παλινδρόµησης, βλ. παραγράφους 0-83 στην ενότητα B κατωτέρω.
Σε περιπτώσεις µακροχρόνιων περιόδων παραβάσεων, θα πρέπει επίσης ενδεχοµένως να
αντιµετωπιστούν πρακτικά θέµατα συγκρισιµότητας των στοιχείων λόγω αλλαγών στο τρόπο µε τον
οποίο τα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από εταιρείες (π.χ. αλλαγές στις λογιστικές πρακτικές ή αλλαγές
στο λογισµικό οργάνωσης των στοιχείων).
Μια αρχή ανταγωνισµού είναι πιθανό να περιορίζει τη διαπίστωση µιας παράβασης σε µια ορισµένη
περίοδο, ενώ στην πραγµατικότητα η παράβαση µπορεί να είχε µεγαλύτερη διάρκεια.
Βλ. απόφαση του Oberlandesgericht Karlsruhe (Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Καρλσρούη) της
11ης Ιουνίου 2010 στην υπόθεση αριθ. 6 U 118/05 (εκκρεµεί έφεση), ως παράδειγµα στο οποίο ένα
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µεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρις ότου οι συνθήκες της αγοράς
επανέλθουν στο επίπεδο που είχαν πριν την παράβαση, η χρησιµοποίηση στοιχείων
από την περίοδο αµέσως µετά την παράβαση θα οδηγούσε σε υποεκτίµηση των
αποτελεσµάτων της παράβασης41. Η περίοδος πριν από την παράβαση µπορεί να
αποτελεί καταλληλότερο σηµείο αναφοράς όταν τα βασικά χαρακτηριστικά της
αγοράς µεταβλήθηκαν ριζικά προς το τέλος της περιόδου της παράβασης λόγω
εξωγενών παραγόντων (π.χ. απότοµη αύξηση των τιµών των πρώτων υλών ή αύξηση
της ζήτησης του προϊόντος)42.
39.

Ωστόσο, ακόµη και όταν υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε το κατά πόσο µια
ορισµένη περίοδος πριν ή µετά την παράβαση είχε επηρεαστεί από την παράβαση, η
περίοδος αυτή θα µπορούσε, κατ’ αρχήν, να εξακολουθήσει να χρησιµεύει ως
περίοδος αναφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής εκτίµηση της βλάβης που έχει
προκύψει («κατώτερο όριο εκτίµησης της βλάβης» ή «ελάχιστη βλάβη»)43.

40.

Υπό ορισµένες συνθήκες, το σενάριο της µη παράβασης µπορεί να εκτιµηθεί
κατάλληλα µε βάση δύο περιόδους αναφοράς (πριν και µετά την παράβαση),
παραδείγµατος χάρη, µε τη χρησιµοποίηση του µέσου όρου αυτών των περιόδων ή
τεχνικών όπως η παρεµβολή ή µε την εφαρµογή άλλων τεχνικών που δείχνουν την
εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς στη διάρκεια της παράβασης44. Τα στοιχεία πριν
την παράβαση θα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως περίοδος αναφοράς
µέχρις ενός ορισµένου σηµείου κατά τη διάρκεια της παράβασης όταν επέρχεται
σηµαντική µεταβολή στις συνθήκες της αγοράς, και τα στοιχεία µετά την παράβαση
να χρησιµοποιηθούν ως περίοδος αναφοράς για το µετέπειτα διάστηµα.

41.

Επίσης η επιλογή των δεδοµένων µπορεί να συµβάλει στην κατάρτιση µιας επαρκώς
παρόµοιας βάσης για τη σύγκριση: µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις τα
συγκεντρωτικά στοιχεία όπως µέσοι όροι τιµών ενός κλάδου (ή µέσοι όροι για

εθνικό δικαστήριο απεφάνθη ότι οι τιµές που χρεώνονταν πέντε µήνες µετά την παύση της παράβασης
εξακολουθούσαν να επηρεάζονται από τη σύµπραξη.
41
Μπορεί επίσης να συµβεί, για µια σύντοµη περίοδο µετά την παύση της σύµπραξης, οι τιµές να είναι
ιδιαίτερα χαµηλές καθώς οι εταιρείες επιδίδονται προσωρινά σε επιθετικές στρατηγικές τιµολόγησης
µέχρις ότου επιτευχθεί η «κανονική», δηλαδή χωρίς παράβαση, ισορροπία στην αγορά.
Ειδικότερα, στις ολιγοπωλιακές αγορές µπορεί να ανακύψει ένα άλλο ζήτηµα, και συγκεκριµένα ότι οι
συµµετέχοντες στη σύµπραξη µπορούν να κάνουν χρήση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει µέσω της
σύµπραξης για να συντονίσουν τη συµπεριφορά τους µετά την παύση της χωρίς να παραβιάζουν το
άρθρο 101. Σε τέτοια περίπτωση, οι τιµές µετά την παράβαση είναι πιθανό να είναι υψηλότερες από
ό,τι θα ήταν χωρίς την παράβαση και µπορούν να χρησιµεύσουν µόνο για τον καθορισµό ενός
κατώτατου ορίου εκτίµησης της βλάβης που έχει προκύψει· βλ. επίσης παραγράφους 133 κ.ε. στο
µέρος 3, ενότητα ΙΙ κατωτέρω.
42
Για τη σύντοµη περίοδο της παράβασης µετά µια τέτοια µεταβολή, τα στοιχεία µετά την παράβαση
µπορεί να αποτελούν καταλληλότερο µέτρο σύγκρισης καθώς αντανακλούν καλύτερα τα
χαρακτηριστικά της αγοράς µετά την αλλαγή. Ωστόσο, όταν η αλλαγή των χαρακτηριστικών της
αγοράς προκλήθηκε από την ίδια την παράβαση (π.χ. όταν οφείλεται στον αντιανταγωνιστικό
αποκλεισµό αρκετών ανταγωνιστών που αποχώρησαν από την αγορά), η περίοδος µετά την παράβαση
προφανώς δεν είναι κατάλληλη ως µέτρο σύγκρισης για την εκτίµηση της κατάστασης που θα υπήρχε
χωρίς την παράβαση.
43
Εάν κατά τη διάρκεια της παράβασης εξωγενείς παράγοντες οδήγησαν σε µείωση των τιµών (π.χ.
απότοµη µείωση του κόστους παραγωγής της παραβατικής επιχείρησης), θα µπορούσε να ανατραπεί η
εκτίµηση του κατώτατου ορίου.
44
Για παράδειγµα, η παρεµβολή ή η ανάλυση παλινδρόµησης. Για τις διάφορες τέτοιες τεχνικές
εφαρµογής συγκριτικών µεθόδων, βλ. παραγράφους 0-83 στην ενότητα B κατωτέρω.
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ορισµένες οµάδες επιχειρήσεων) είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά45, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις θα ήταν πιο σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν µόνο δεδοµένα για
συναλλαγές, πριν ή µετά την παράβαση, της επιχείρησης που υπέστη βλάβη ή µέσοι
όροι δεδοµένων που αφορούν παρόµοιες επιχειρήσεις. Παραδείγµατος χάρη, όταν ο
ζηµιωθείς ή ο παραβάτης ανήκουν σε συγκεκριµένη οµάδα φορέων της αγοράς όπως
πελάτες χονδρικής (σε αντίθεση µε τους τελικούς πελάτες), οι τιµές πριν ή µετά την
παράβαση που χρεώνονται σε πελάτες χονδρικής µπορεί να αποτελούν κατάλληλο
σηµείο αναφοράς.
42.

Η τεκµηριωµένη επιλογή της περιόδου αναφοράς και του είδους των δεδοµένων
απαιτεί συνήθως καλή γνώση του σχετικού κλάδου. Η επιλογή θα επηρεάζεται
επίσης από τη διαθεσιµότητα δεδοµένων και τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανόνων
σχετικά µε τον απαιτούµενο βαθµό αποδείξεως και το βάρος της αποδείξεως.

(2)

Σύγκριση µε δεδοµένα από άλλες γεωγραφικές αγορές

43.

Μια άλλη συγκριτική µέθοδος συνίσταται στην εξέταση στοιχείων που έχουν
παρατηρηθεί σε διαφορετική γεωγραφική αγορά46 µε στόχο την εκτίµηση ενός
σεναρίου χωρίς την ύπαρξη παράβασης47. Μπορεί να πρόκειται για στοιχεία που
έχουν παρατηρηθεί σε όλη τη γεωγραφική αγορά σύγκρισης ή σε σχέση µε
ορισµένους µόνο συµµετέχοντες στην αγορά. Λόγου χάρη, στο παράδειγµα της
σύµπραξης αλεύρων που αναφέρθηκε ανωτέρω στην παράγραφο 28, οι τιµές που
καταβάλλονταν από το αρτοποιείο το οποίο άσκησε την αγωγή κατά τη διάρκεια της
περιόδου της παράβασης θα µπορούσαν να συγκριθούν µε τις µέσες τιµές που
καταβάλλονταν από παρόµοια αρτοποιεία, σε διαφορετική γεωγραφική αγορά που
δεν έχει επηρεαστεί από την παράβαση. Το ίδιο είδος σύγκρισης µπορεί, κατ’ αρχήν,
να πραγµατοποιηθεί όσον αφορά οποιαδήποτε άλλη οικονοµική µεταβλητή, π.χ. τα
µερίδια αγοράς, τα περιθώρια κέρδους, το ποσοστό απόδοσης των κεφαλαίων, την
αξία των περιουσιακών στοιχείων, ή το επίπεδο κόστους µιας επιχείρησης. Μια
σύγκριση µε τις εµπορικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
άλλη γεωγραφική αγορά η οποία δεν επηρεάζεται από την παράβαση48 θα έχει

45
46

47

48
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Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση µέσων όρων κατά την εφαρµογή συγκριτικών
µεθόδων, βλ. παράγραφο 63, µέρος 2, ενότητα ΙΙ κατωτέρω.
Για τις έννοιες της σχετικής αγοράς (γεωγραφικής ή προϊόντων) βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής όσον
αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού, ΕΕ C
372 της 9.12.1997, σ. 5.
Η µέθοδος αυτή είναι επίσης γνωστή και ως «µέθοδος µέτρου σύγκρισης» (‘yardstick method’) ή ως
«διατοµεακή µέθοδος». Οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται επίσης στις αναφορές στη συγκριτική µέθοδο
που εξετάζει τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί σε διαφορετικές αλλά παρόµοιες αγορές προϊόντων,
βλ. παραγράφους 0-48 στην ενότητα 3 κατωτέρω.
Παραδείγµατα σχετικά µε τη χρήση της συγκριτικής µεθόδου για την εξέταση διαφορετικών
γεωγραφικών αγορών, περιλαµβάνονται λ.χ. στις ακόλουθες αποφάσεις: Cour d’Appel de Paris
(Εφετείο, Παρίσι), απόφαση της 23ης Ιουνίου 2003 (Lescarcelle-De Memoris κατά OGF)· Juzgado
Mercantil numero 5 de Madrid (Εµποροδικείο, Μαδρίτη), απόφαση της 11ης Νοεµβρίου 2005, υπόθεση
αριθ. 85/2005 (Conduit-Europe, S.A. κατά Telefónica de España S.A.), επιβεβαιώθηκε από το
Audiencia Provincial de Madrid (Εφετείο, Μαδρίτη), απόφαση της 25ης Μαΐου 2006, υπόθεση αριθ.
73/2006· Bundesgerichtshof (Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, Γερµανία), απόφαση της 19ης Ιουνίου 2007,
υπόθεση αριθ. KBR 12/07 (σύµπραξη χονδρικού εµπορίου χαρτιού) (στο πλαίσιο της εκτίµησης των
παράνοµων κερδών από τους συµµετέχοντες στη σύµπραξη µε σκοπό τον υπολογισµό προστίµου).
Η επιχείρηση που χρησιµοποιείται ως µέτρο σύγκρισης µπορεί, κατ’ αρχήν, να δραστηριοποιείται και
στην αγορά στην οποία γίνεται η παράβαση µε την προϋπόθεση ότι οι επιδόσεις της δεν επηρεάζονται
αισθητά από την συµπεριφορά αποκλεισµού. Ακόµη και αν η επιχείρηση που χρησιµοποιείται ως µέτρο
σύγκρισης δεν επηρεάστηκε άµεσα από την παράβαση, µπορεί να έχει επηρεαστεί έµµεσα, π.χ.
αποσπώντας µερίδια αγοράς από τον αποκλειόµενο ανταγωνιστή. Ο κίνδυνος άµεσης ή έµµεσης
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ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση συµπεριφορών που αποσκοπούν στον
αποκλεισµό άλλων επιχειρήσεων.
44.

Όσο περισσότερο µια γεωγραφική αγορά µοιάζει (εκτός από τα αποτέλεσµα της
παράβασης) µε την αγορά που επηρεάζεται από την παράβαση, τόσο πιθανότερο
είναι να είναι κατάλληλη ως αγορά σύγκρισης. Αυτό σηµαίνει ότι τα προϊόντα που
αποτελούν αντικείµενο εµπορίας στις δύο συγκρινόµενες γεωγραφικές αγορές θα
πρέπει να είναι τα ίδια ή τουλάχιστον επαρκώς παρόµοια. Επίσης τα χαρακτηριστικά
της γεωγραφικής αγοράς σύγκρισης από πλευράς ανταγωνισµού θα πρέπει να είναι
παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά της επηρεαζόµενης αγοράς εκτός από την
παράβαση. Μπορεί κάλλιστα να πρόκειται για αγορά που δεν είναι τέλεια
ανταγωνιστική.

45.

Η µέθοδος της χρησιµοποίησης γεωγραφικών αγορών σύγκρισης για τη δηµιουργία
ενός σεναρίου µη παράβασης χρησιµοποιείται στην πράξη κατά κύριο λόγο όταν η
παράβαση αφορά γεωγραφικές αγορές που είναι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές ως
προς την έκτασή τους49. Όταν η αγορά όπου έχει γίνει η παράβαση και η
γεωγραφική αγορά σύγκρισης είναι γειτονικές περιοχές, πιθανόν εντός της ίδιας
χώρας, µπορεί να υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να είναι επαρκώς παρόµοιες
για τη διενέργεια µιας σύγκρισης50.

46.

Η αγορά σύγκρισης δεν χρειάζεται πάντοτε να είναι επαρκώς παρόµοια στο σύνολό
της. Όταν, παραδείγµατος χάρη, χρησιµοποιούνται ως σηµείο αναφοράς οι τιµές που
καταβάλλονται από µια οµάδα πελατών (π.χ. έµποροι χονδρικής) ή τα κέρδη που
πραγµατοποιεί µια ανταγωνιστική εταιρεία (π.χ. µια νεοεισερχόµενη επιχείρηση)
στην αγορά σύγκρισης, είναι σηµαντικό η θέση στην αγορά αυτής της οµάδας
πελατών ή αυτού του ανταγωνιστή να είναι επαρκώς παρόµοια µε εκείνη του
ζηµιωθέντος στην αγορά όπου έλαβε χώρα η παράβαση51.

47.

Η επιλογή της γεωγραφικής αγοράς σύγκρισης µπορεί επίσης να επηρεάζεται από
αβεβαιότητες σχετικά µε τη γεωγραφική έκταση µιας παράβασης. Γεωγραφικές
αγορές στις οποίες σηµειώθηκε η ίδια ή παρόµοιες παραβάσεις δεν είναι, κατ’ αρχήν
κατάλληλες να χρησιµοποιηθούν ως αγορές σύγκρισης. Επίσης, γειτονικές αγορές
στις οποίες δεν σηµειώθηκε παρόµοια παράβαση µπορεί εντούτοις να έχουν
επηρεαστεί από τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά όπου έγινε η
παράβαση (π.χ. επειδή αυξήθηκαν οι τιµές στην γειτονική αγορά λόγω της αύξησης
των τιµών στην αγορά όπου έγινε η παράβαση και ασκείται µικρότερη
ανταγωνιστική πίεση προερχόµενη από την αγορά αυτή). Μια σύγκριση µε τέτοιες
αγορές δεν θα δείχνει την πλήρη έκταση της βλάβης, αλλά µπορεί εντούτοις να
αποτελεί µια χρήσιµη βάση για τον καθορισµό ενός κατώτατου ορίου εκτίµησης της
βλάβης που προκλήθηκε στην αγορά που έγινε η παράβαση. Αυτό σηµαίνει ότι
διάδικος σε αγωγή αποζηµιώσεως θα µπορούσε, κατ’ αρχήν, να στηριχθεί µε

49
50
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επιρροής από την παράβαση είναι χαµηλότερος εάν η σύγκριση διεξάγεται σε σχέση µε παρόµοια
επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλη γεωγραφική αγορά. Τα χαρακτηριστικά που είναι πιθανό να
είναι σηµαντικά όταν εξετάζεται η επαρκής οµοιότητα επιχειρήσεων θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν
το µέγεθος, τη διάρθρωση κόστους, τους πελάτες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλούν.
Ωστόσο, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί όταν η σχετική αγορά είναι ευρύτερη από την εθνική µε την
προϋπόθεση ότι µπορεί να προσδιοριστεί µια επαρκώς παρόµοια αγορά σύγκρισης.
Βλέπε, ωστόσο, παράγραφο 46 κατωτέρω.
Ωστόσο, αυτό µπορεί να µην συµβαίνει εύκολα εάν τα συνολικά χαρακτηριστικά στην αγορά
σύγκρισης είναι όλα πολύ διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία έλαβε χώρα η
παράβαση.
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ασφάλεια στη σύγκριση µε µια γεωγραφική αγορά που επηρεάστηκε από την ίδια ή
παρόµοια παράβαση, ιδίως όταν αυτή η επιρροή είναι πιθανό να είναι µάλλον µικρή.
(3)

Σύγκριση µε δεδοµένα από άλλες αγορές προϊόντων

48.

Παρόµοια µε τη σύγκριση µεταξύ διαφόρων γεωγραφικών αγορών είναι η
προσέγγιση που συνίσταται στην εξέταση µιας διαφορετικής αγοράς προϊόντων52 µε
παρόµοια χαρακτηριστικά αγοράς53. Παραδείγµατος χάρη, στην περίπτωση
συµπεριφορών που αποσκοπούν στον µερικό αποκλεισµό µιας επιχείρησης που
πωλεί ένα προϊόν, το περιθώριο κέρδους που πραγµατοποιεί η επιχείρηση αυτή στην
αγορά στην οποία γίνεται η παράβαση θα µπορούσε να συγκριθεί µε το περιθώριο
κέρδους για ένα άλλο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείµενο εµπορίας (παρόµοια ή η
ίδια επιχείρηση) σε διαφορετική αλλά παρόµοια αγορά προϊόντων.

49.

Οι παρατηρήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των γεωγραφικών αγορών
σύγκρισης είναι πιθανό να ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, και για την επιλογή
µιας κατάλληλης συγκριτικής αγοράς προϊόντος. Συχνά αφορούν το βαθµό
οµοιότητας µεταξύ δύο αγορών προϊόντων. Ειδικότερα, το προϊόν σύγκρισης πρέπει
να επιλεγεί προσεκτικά λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των συγκρινόµενων
προϊόντων, τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η εµπορία τους και τα χαρακτηριστικά
της αγοράς, π.χ. όσον αφορά τον αριθµό των ανταγωνιστών, τη διάρθρωση του
κόστους τους και την αγοραστική δύναµη των πελατών54. Έχει επίσης σηµασία αν
υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς το αν µια δυνητική συγκριτική αγορά προϊόντος
επηρεάστηκε από την παράβαση ή από παρόµοια παράβαση του άρθρου 101 ή 102
της ΣΛΕΕ.

(4)

Συνδυασµός διαχρονικών συγκρίσεων και συγκρίσεων µεταξύ αγορών

50.

Όταν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα, µπορεί να είναι δυνατός ο συνδυασµός
διαχρονικών συγκρίσεων και συγκρίσεων µεταξύ αγορών. Η προσέγγιση αυτή
ονοµάζεται µερικές φορές «η διαφορά των διαφορών» διότι εξετάζει την εξέλιξη της
σχετικής οικονοµικής µεταβλητής (π.χ. της τιµής των αλεύρων) στην αγορά όπου
σηµειώθηκε η παράβαση κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου (διαχρονική
διαφορά στην αγορά όπου σηµειώθηκε η παράβαση) και τη συγκρίνει µε την εξέλιξη
της ίδιας µεταβλητής την ίδια χρονική περίοδο σε αγορά σύγκρισης που δεν έχει
επηρεαστεί από την παράβαση (διαχρονική διαφορά στην αγορά όπου δεν υπήρξε
παράβαση)55. Η σύγκριση δείχνει τη διαφορά µεταξύ αυτών των δύο διαφορών στο
χρόνο. Έτσι παρέχεται µια εκτίµηση της µεταβολής στη µεταβλητή που προκαλεί η
παράβαση και αποκλείονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρέασαν τόσο την
αγορά όπου σηµειώθηκε η παράβαση όσο και την αγορά σύγκρισης µε τον ίδιο
τρόπο. Η µέθοδος αυτή είναι συνεπώς ένας τρόπος για να αποµονωθούν τα
αποτελέσµατα της παράβασης από άλλες επιρροές επί της σχετικής µεταβλητής.
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53

54

55

EL

Για τις έννοιες της σχετικής αγοράς (γεωγραφικής ή προϊόντων) βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής όσον
αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού, ΕΕ C
372 της 9.12.1997, σ. 5.
Η µέθοδος αυτή είναι ενίοτε γνωστή και ως «µέθοδος µέτρου σύγκρισης» (‘yardstick method’) ή ως
«διατοµεακή µέθοδος» (όπως ακριβώς και η συγκριτική µέθοδος µε εξέταση διαφορετικών
γεωγραφικών αγορών).
Η οµοιότητα µπορεί να είναι πιθανότερη εάν τα δύο συγκρινόµενα προϊόντα αποτελούν αντικείµενο
εµπορίας στην ίδια γεωγραφική αγορά. Παρόλο που οι περιστάσεις µπορεί επίσης να είναι επαρκώς
παρόµοιες όταν συγκρίνονται τα ίδια ή παρόµοια προϊόντα από διαφορετικές γεωγραφικές αγορές.
Αυτή µπορεί να είναι γεωγραφική αγορά σύγκρισης ή αγορά σύγκρισης προϊόντων.
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51.

Ένα απλό παράδειγµα που αντλείται από τη σύµπραξη αλεύρων που προαναφέραµε
δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η µέθοδος αυτή: ας υποθέσουµε ότι µια
σύγκριση πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την παράβαση δείχνει αύξηση των τιµών
κατά 40 ευρώ ανά σάκο των 100 kg στο κράτος µέλος όπου έλαβε χώρα η σύµπραξη
το διάστηµα από το 2005 έως το 2008. Αν εξεταστεί µια αγορά που δεν έχει
επηρεαστεί κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, µπορεί να διαπιστωθεί ότι οι τιµές
των αλεύρων αυξήθηκαν κατά 10 ευρώ ανά σάκο των 100 kg λόγω της αύξησης του
κόστους µιας εισροής (δηµητριακά). Αν υποτεθεί ότι η αύξηση του κόστους της
εισροής αφορούσε και την αγορά όπου σηµειώθηκε η παράβαση, η σύγκριση της
διαφορετικής εξέλιξης των τιµών στην αγορά όπου σηµειώθηκε η παράβαση και
στην αγορά σύγκρισης θα έδειχνε τη διαφορά της τιµής που προκλήθηκε από τη
σύµπραξη αλεύρων. Στο παράδειγµα, η διαφορά αυτή θα ήταν 30 ευρώ ανά µονάδα.

52.

Συνεπώς, το πλεονέκτηµα της µεθόδου της «διαφοράς των διαφορών» είναι ότι
µπορεί να αποκλείσει τις µεταβολές που δεν συνδέονται µε την παράβαση και που
επήλθαν κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου µε την παράβαση56. Ωστόσο,
στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην παραδοχή ότι αυτές οι άλλες µεταβολές
επηρέασαν µε τον ίδιο τρόπο και τις δύο αγορές57. Οι παρατηρήσεις σχετικά µε την
εφαρµογή των µεθόδων της διαχρονικής σύγκρισης και της σύγκρισης µεταξύ
αγορών, και ιδίως η ανάγκη επαρκούς οµοιότητας, ισχύουν επίσης και για τη µέθοδο
της διαφοράς των διαφορών. Από πρακτική άποψη, η µέθοδος αυτή απαιτεί συνήθως
ένα φάσµα δεδοµένων από διάφορες αγορές και χρονικές περιόδους που δεν είναι
πάντοτε εύκολο να συγκεντρωθούν· ωστόσο, ακόµη και µε µικρότερο όγκο
δεδοµένων µπορεί να είναι δυνατή η συναγωγή κατώτατων ορίων εκτίµησης ή κατά
προσέγγιση εκτιµήσεων58.

B.

Εφαρµογή της µεθόδου στην πράξη: τεχνικές για την εκτίµηση της τιµής ή άλλων
οικονοµικών µεταβλητών στο σενάριο µη παράβασης

53.

Αφ’ ης στιγµής επιλεγεί µια κατάλληλη µέθοδος σύγκρισης για την κατάρτιση ενός
σεναρίου µη παράβασης, υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την εφαρµογή της
µεθόδου αυτής στην πράξη. Οι τεχνικές αυτές διαφέρουν κυρίως ως προς τον βαθµό
στον οποίο στηρίζονται σε ατοµικά δεδοµένα ή σε µέσους όρους (π.χ. παρατηρήσεις
τιµών), και τον βαθµό στον οποίο τα παρατηρούµενα δεδοµένα στην αγορά
σύγκρισης59 ή την περίοδο σύγκρισης υπόκεινται σε περαιτέρω προσαρµογές. Κατά
συνέπεια, οι τεχνικές αυτές διαφέρουν ως προς τον όγκο των δεδοµένων που
απαιτούν για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή τους.
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Σε σχέση µε µια απλή σύγκριση µεταξύ αγορών, η µέθοδος της «διαφοράς των διαφορών» έχει επίσης
το πλεονέκτηµα ότι εντοπίζει και δεν συνεκτιµά τις πάγιες διαφορές µεταξύ αγορών (όπως διαφορές
που οφείλονται στη διαρκή µείωση του κόστους των εισροών σε µία από τις αγορές).
Εάν, παραδείγµατος χάρη, οι αυξήσεις των τιµών που δεν συνδέονται µε την παράβαση ήταν
υψηλότερες στην επηρεαζόµενη αγορά σε σχέση µε την αγορά σύγκρισης κατά τη διάρκεια της
περιόδου της παράβασης, η εφαρµογή αυτής της µεθόδου της διαφοράς των διαφορών µε τη
χρησιµοποίηση απλών µέσων όρων θα υπερεκτιµούσε το ύψος των αποζηµιώσεων. Μια οικονοµετρική
εφαρµογή της τεχνικής της διαφοράς των διαφορών θα µπορούσε να συµβάλει στον έλεγχο αυτών των
παραγόντων.
Βλ., παραδείγµατος χάρη, την περίπτωση ενός εθνικού δικαστηρίου που καθορίζει ένα κατώτατο όριο
στο πλαίσιο της εκτίµησης του µεγέθους της αποζηµίωσης (παρόλο που δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος
της διαφοράς των διαφορών, αλλά της διαχρονικής σύγκρισης), Kammergericht Berlin (Ανώτατο
Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Βερολίνο), απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2009, υπόθεση αριθ. 2 U 10/03.
Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 30 ανωτέρω, τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε τέτοιες
συγκρίσεις µεταξύ αγορών ή διαχρονικές συγκρίσεις µπορεί να είναι δεδοµένα που συνδέονται µε όλη
την αγορά ή δεδοµένα που αφορούν µόνο συγκεκριµένους συµµετέχοντες στην αγορά.
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54.

Μια δυνατότητα για την εφαρµογή συγκριτικών µεθόδων είναι η άµεση χρήση
δεδοµένων σύγκρισης µε τη µορφή µε την οποία παρατηρούνται και η εκτίµηση σε
αυτή τη βάση µιας αξίας για την οικονοµική µεταβλητή που εξετάζεται στο σενάριο
µη παράβασης (π.χ., στο ανωτέρω παράδειγµα, η τιµή των αλεύρων). Σε περίπτωση
κατά την οποία είναι διαθέσιµα περισσότερα του ενός δεδοµένα εκ παρατηρήσεως
(π.χ. η τιµή των αλεύρων σε µια σειρά συναλλαγών που λαµβάνουν χώρα σε
γεωγραφική αγορά σύγκρισης), αυτά µπορούν να συνδυαστούν µέσω του
υπολογισµού µέσων όρων για µία ή περισσότερες τιµές για το σενάριο µη
παράβασης. Αυτή η µέση τιµή (οι µέσες τιµές) για τα σενάρια µη παράβασης θα
ήταν δυνατόν στη συνέχεια να συγκριθεί (-ούν) προς τη µέση τιµή (τις µέσες τιµές)
που παρατηρήθηκε (-αν) πραγµατικά κατά τη διάρκεια της παράβασης, π.χ. προς τις
τιµές που καταβλήθηκαν όντως για τα άλευρα (βλ. για περισσότερες λεπτοµέρειες
ενότητα (1) κατωτέρω).

55.

Όταν ορισµένοι παράγοντες (όπως η αύξηση της τιµής των πρώτων υλών) έχουν
επηρεάσει µόνο την αγορά σύγκρισης ή µόνο την αγορά όπου σηµειώθηκε η
παράβαση ή την περίοδο της παράβασης, θα πρέπει να εξεταστεί, ανάλογα µε τον
απαιτούµενο βαθµό αποδείξεως και ανάλογα µε τους ισχύοντες κανόνες σχετικά µε
την αιτιώδη συνάφεια, αν χρειάζεται να γίνουν προσαρµογές στα παρατηρούµενα
δεδοµένα για να συνεκτιµηθούν αυτές οι επιρροές. Θα µπορούσαν να είναι απλές
προσαρµογές στα δεδοµένα σε περιπτώσεις που ο παράγοντας που ασκεί επιρροή και
το µέγεθος των αποτελεσµάτων του µπορούν εύκολα να διαπιστωθούν και να
ληφθούν υπόψη (βλ. ενότητα (1) κατωτέρω). Μπορούν να γίνουν πιο εξεζητηµένες
προσαρµογές των παρατηρούµενων δεδοµένων σύγκρισης µε βάση οικονοµετρικές
τεχνικές, ιδίως µέσω της χρήσης ανάλυσης παλινδρόµησης, που περιγράφεται στην
ενότητα (2) κατωτέρω. Εναπόκειται στο εφαρµοστέο δίκαιο κατά πόσο θα πρέπει ο
ενάγων να επικαλεστεί, να αιτιολογήσει και να αποδείξει αυτές τις προσαρµογές60.

56.

Σε µια δεδοµένη υπόθεση, η επιλογή µεταξύ αυτών των διαφορετικών τεχνικών
εξαρτάται από τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης και τους εφαρµοστέους
νοµικούς κανόνες, λαµβάνοντας υπόψη τα διάφορα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα των τεχνικών αυτών, παραδείγµατος χάρη όσον αφορά την ορθότητα
και την ακρίβειά τους, καθώς και τις απαιτήσεις που συνεπάγονται όσον αφορά τα
δεδοµένα (βλ. ενότητα (3) κατωτέρω).

(1)

Απλές τεχνικές: Μεµονωµένες παρατηρήσεις δεδοµένων, µέσοι όροι, παρεµβολή
και απλές προσαρµογές

57.

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και τις περιστάσεις
της υπόθεσης, και ιδίως τον βαθµό οµοιότητας µεταξύ της αγοράς όπου σηµειώθηκε
η παράβαση και της αγοράς ή της περιόδου σύγκρισης, τα δεδοµένα που
παρατηρούνται µπορεί να συγκρίνονται άµεσα, δηλαδή χωρίς περαιτέρω
προσαρµογές, µε τα δεδοµένα που παρατηρούνται στην αγορά όπου σηµειώθηκε η
παράβαση61.
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Βλ., παραδείγµατος χάρη, Kammergericht Berlin (Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Βερολίνο),
απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2009, υπόθεση αριθ. 2 U 10/03 Kart, ως παράδειγµα κατανοµής της
υποχρέωσης τεκµηρίωσης γεγονότων για την ποσοτικοποίηση της βλάβης.
Παραδείγµατος χάρη, διαχρονικές συγκρίσεις θα µπορούσαν να βασιστούν στην απλή παρατήρηση των
τιµών πριν και κατά τη διάρκεια της παράβασης. Για ένα παράδειγµα των νοµικών επιπτώσεων αυτής
της µεθόδου, βλ. Corte Suprema di Cassazione (Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, Ιταλία), απόφαση
της 2ας Φεβρουαρίου 2007, υπόθεση αριθ. 2305 (Fondiaria SAI SpA κατά Nigriello).
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58.

Ο όγκος των δεδοµένων που παρατηρούνται για την εξεταζόµενη µεταβλητή (π.χ.,
στο παράδειγµα της σύµπραξης αλεύρων, η τιµή των αλεύρων) στις αγορές
σύγκρισης ή στις χρονικές περιόδους σύγκρισης µπορεί να ποικίλλει από µόνο µία
παρατήρηση δεδοµένων ή ελάχιστες (δηλαδή, η τιµή που παρατηρείται σε ένα µικρό
αριθµό συναλλαγών) µέχρι ένα µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων δεδοµένων. Στις
αγορές συµβάσεων που ανατίθενται µε διαγωνισµό, για παράδειγµα, µπορεί να
γίνονται πολύ σπάνια δηµοπρασίες και κατά τον χρόνο εκτίµησης των
αποζηµιώσεων µπορεί να διατίθεται µόνο η τιµή που παρατηρήθηκε σε µια
προσφορά µετά την παράβαση. Παρόµοια κατάσταση θα µπορούσε να παρουσιαστεί
σε κλάδους στους οποίους είναι συνηθισµένες οι µακροπρόθεσµες συµβάσεις. Η
χρήση εκτιµήσεων αποζηµιώσεων που στηρίζονται σε παρατηρήσεις ενός µόνο
δεδοµένου µπορεί να ενδείκνυται όταν αυτές είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για
τη σχετική περίοδο.

59.

Όταν κατά την εξέταση αγορών σύγκρισης ή χρονικών περιόδων σύγκρισης
προκύπτει µεγαλύτερος αριθµός παρατηρήσεων δεδοµένων, π.χ. οι τιµές που
καταβλήθηκαν από τον ζηµιωθέντα σε µια σειρά συναλλαγών µετά την παράβαση, ή
οι τιµές που καταβλήθηκαν από µια σειρά πελατών σε µια άλλη γεωγραφική αγορά,
αυτές οι παρατηρήσεις δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε ατοµικά είτε µε
τη µορφή µέσων όρων62.

60.

Η χρήση διαφόρων ειδών µέσων ή άλλων µορφών συγκεντρωτικών δεδοµένων
µπορεί να είναι κατάλληλη, µε την προϋπόθεση ότι συγκρίνονται όµοια πράγµατα.
Παραδείγµατος χάρη, όταν ένας έµπορος χονδρικής ζητά αποζηµίωση για ένα προϊόν
που αγόρασε τον Ιανουάριο, τον Μάιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2009 από
τους συµµετέχοντες σε σύµπραξη τιµών και όταν η µέθοδος που έχει επιλεγεί για τη
σύγκριση είναι η σύγκριση µε µια άλλη γεωγραφική αγορά, οι µέσες µηνιαίες τιµές
που πληρώνονται στην αγορά αυτή από το ίδιο είδος πελάτη (έµπορος χονδρικής)
στη διάρκεια των ίδιων µηνών µπορεί να αποτελεί το κατάλληλο σηµείο αναφοράς
(δηλαδή σύγκριση των στοιχείων του Ιανουαρίου µε τα στοιχεία του Ιανουαρίου,
των στοιχείων του Μαΐου µε τα στοιχεία του Μαΐου, κ.ο.κ.). Η σύγκριση στοιχείων
για τους ίδιους µήνες µπορεί, για παράδειγµα, να απηχεί τις εποχιακές διαφορές στη
διάρκεια του έτους και έτσι η σύγκριση να γίνεται πιο αξιόπιστη. Εάν, ωστόσο,
υπάρχουν ελάχιστες αποκλίσεις τιµών, η µέση τιµή στην αγορά σύγκρισης για
ολόκληρο το έτος 2009 µπορεί να θεωρηθεί ως κατάλληλος δείκτης. Μπορεί επίσης
τα ετήσια δεδοµένα ή άλλοι µέσοι όροι δεδοµένων (π.χ. συγκεντρωτικά στοιχεία για
τον κλάδο) να είναι απλώς οι µόνες διαθέσιµες πληροφορίες. Τα νοµικά συστήµατα
των κρατών µελών µπορεί εν γένει να επιτρέπουν στους διαδίκους να στηρίζονται σε
µέσα δεδοµένα, ενώ παρέχουν στον εναγόµενο την ευκαιρία να δείξει ότι υπάρχουν
σηµαντικές διαφορές, και µπορεί να απαιτούν τη χρήση πιο αναλυτικών στοιχείων
όταν αυτά είναι διαθέσιµα.
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Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, ως «µέσος όρος» νοείται ο αριθµητικός
µέσος, δηλαδή ο µέσος που υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισµα των παρατηρήσεων µε τον αριθµό
των παρατηρήσεων. Ωστόσο, µπορεί να υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες µπορεί να ενδείκνυται η
χρησιµοποίηση άλλων περιγραφικών στατιστικών (δηλαδή του διάµεσου ή της επικρατούσας τιµής).
Παραδείγµατος χάρη, όταν σε µια αγορά 25 εταιρειών, οι 21 χρεώνουν τιµή 50 ευρώ και τέσσερις τιµή
75 ευρώ, η επικρατούσα τιµή των 50 ευρώ (η τιµή που παρατηρείται περισσότερο στο δείγµα) µπορεί
να είναι πιο κατάλληλη ως αντιπροσωπευτική της αγοραίας τιµής από τον αριθµητικό µέσο των 54
ευρώ (σε αυτό το παράδειγµα, η επικρατούσα τιµή ισούται µε το διάµεσο, που είναι η τιµή που
χρεώνεται από τη µέση εταιρεία).
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61.

Μια άλλη απλή τεχνική για τον καθορισµό µιας τιµής σύγκρισης από ένα φάσµα
παρατηρήσεων δεδοµένων είναι η γραµµική παρεµβολή. Όταν µια διαχρονική
σύγκριση έχει οδηγήσει στον σχηµατισµό σειρών τιµών για πριν και µετά την
παράβαση, η τιµή «µη παράβασης» ή «αντιπαραδείγµατος» στη διάρκεια της
περιόδου της παράβασης µπορεί να εκτιµηθεί τραβώντας µια γραµµή µεταξύ της
τιµής πριν από την παράβαση και της τιµής µετά την παράβαση, όπως φαίνεται στη
γραφική παράσταση που ακολουθεί. Από αυτήν τη γραµµή, µπορεί να βρεθεί µια
τιµή σύγκρισης για κάθε σχετικό χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της περιόδου της
παράβασης. Σε σύγκριση µε τον υπολογισµό µιας µόνης µέσης αξίας για την τιµή
καθ’ όλη την περίοδο της παράβασης, η παρεµβολή επιτρέπει, εποµένως, σε κάποιο
βαθµό την αιτιολόγηση των διαχρονικών τάσεων στις εξελίξεις των τιµών οι οποίες
δεν οφείλονται στην παράβαση. Η ανάγνωση των δεδοµένων σύγκρισης από τη
γραµµή παρεµβολής προσφέρει, κατά συνέπεια, πιο ακριβή αποτελέσµατα από τη
χρησιµοποίηση µιας µέσης αξίας για όλη την περίοδο, π.χ. σε περιπτώσεις που
ζητούνται αποζηµιώσεις που προκύπτουν από συναλλαγές (ή άλλα γεγονότα) που
επήλθαν µόνο προς την αρχή ή το τέλος της περιόδου παράβασης63. Η ακόλουθη
γραφική παράσταση παρέχει ένα απλό παράδειγµα µιας γραµµικής παρεµβολής (η
διακεκοµµένη γραµµή δείχνει την τιµή χωρίς την παράβαση που προκύπτει από την
παρεµβολή, ενώ η συνεχόµενη γραµµή αντιστοιχεί στις πραγµατικά παρατηρούµενες
τιµές):

Πραγµατική τιµή
Εκτιµώµενη τιµή

Τιµή 45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1994

1999

2004

2009

Ηµεροµηνία

Η γραµµική παρεκβολή λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο όπως και η παρεµβολή εκτός
από το ότι η γραµµή συνεχίζεται είτε µόνο από τα δεδοµένα πριν είτε µόνο από τα
δεδοµένα µετά την παράβαση64.
62.

63
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Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είναι αρκετά απλό να προσδιοριστεί ο
παράγοντας διαφοροποίησης µεταξύ µιας αγοράς (ή περιόδου) στην οποία
σηµειώθηκε µια παράβαση και µιας αγοράς (ή περιόδου) σύγκρισης και να γίνει η
Επίσης, η παρεµβολή έχει πλεονεκτήµατα έναντι της χρησιµοποίησης µέσων όρων όταν ο αριθµός των
συναλλαγών (ή άλλων γεγονότων) δεν κατανέµεται οµαλά στη διάρκεια της περιόδου της παράβασης.
Η παρεκβολή επεκτείνει εποµένως µια υφιστάµενη τάση σε µια χρονική σειρά είτε πριν είτε µετά την
παράβαση. Παραδείγµατος χάρη, εάν κατά τα τρία έτη πριν από µια σύµπραξη οι τιµές ήταν 12 ευρώ,
13,20 ευρώ, και 14,52 ευρώ αντιστοίχως (αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση κατά 10 %), µια απλή
τεχνική θα ήταν να εκτιµηθεί ότι οι τιµές στη διάρκεια των δύο ετών που διήρκεσε η σύµπραξη ήταν
15,97 ευρώ και 17,57 ευρώ αντιστοίχως· µια πιο ακριβής εκτίµηση της βασικής τάσης θα ήταν δυνατή
µε τη χρησιµοποίηση ανάλυσης παλινδρόµησης.
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αντίστοιχη προσαρµογή στην αξία των παρατηρούµενων δεδοµένων σύγκρισης.
Παραδείγµατος χάρη, ορισµένα εποχιακά αποτελέσµατα που διαπιστώνονται σε µια
αγορά µπορεί να εµφανίζουν µια κανονικότητα και ένα µέγεθος που µπορεί σε
ορισµένες περιπτώσεις να γίνουν κατανοητά αρκετά εύκολα από τα εσωτερικά
εµπορικά αρχεία ενός µέρους ή από άλλες πηγές, όπως εκθέσεις εµπειρογνωµόνων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραδείγµατος χάρη, η ευθεία γραµµή που προκύπτει µε
την απλή γραµµική παρεµβολή θα πρέπει να προσαρµοστεί για να αντανακλά αυτές
τις κανονικότητες65.
(2)

Ανάλυση παλινδρόµησης

α.

Έννοια και σκοπός της ανάλυσης παλινδρόµησης

63.

Η ανάλυση παλινδρόµησης χρησιµοποιεί στατιστικές τεχνικές για την εξέταση
κανονικοτήτων στις σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών µεταβλητών και για τη
µέτρηση του βαθµού στον οποίο µια εξεταζόµενη µεταβλητή66 (π.χ., στο παράδειγµα
της σύµπραξης αλεύρων, η τιµή των αλεύρων67) επηρεάζεται από άλλες µεταβλητές
που δεν θίγονται από την παράβαση68 (π.χ. κόστος πρώτων υλών, µεταβολές στη
ζήτηση των πελατών, χαρακτηριστικά προϊόντων, βαθµός συγκέντρωσης της
αγοράς69). Συνεπώς, η ανάλυση παλινδρόµησης επιτρέπει να αξιολογηθεί εάν, και σε
ποιο βαθµό, παράγοντες διαφορετικοί από την παράβαση έχουν συµβάλει στη
διαφορά µεταξύ της τιµής της εξεταζόµενης µεταβλητής που παρατηρείται στην
αγορά που σηµειώθηκε η παράβαση κατά τη διάρκεια της περιόδου παράβασης και
της τιµής που παρατηρείται σε αγορά σύγκρισης ή κατά τη διάρκεια περιόδου
σύγκρισης. Συνεπώς, η ανάλυση παλινδρόµησης είναι ένας τρόπος για την
συνεκτίµηση των άλλων αιτίων για τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των
συγκρινόµενων συνόλων δεδοµένων. Κατ’ αρχήν, όλες οι συγκριτικές µέθοδοι
µπορούν να εφαρµοστούν µέσω ανάλυσης παλινδρόµησης µε την προϋπόθεση ότι
διατίθενται επαρκείς παρατηρήσεις δεδοµένων70.

64.

Κατά την ανάλυση παλινδρόµησης, αναλύεται ένας αριθµός παρατηρήσεων για την
εξεταζόµενη µεταβλητή και τις πιθανές επηρεάζουσες µεταβλητές µέσω στατιστικών
τεχνικών. Η σχέση που διαπιστώνεται συνήθως περιγράφεται µε τη µορφή µιας
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Μια τέτοια προσαρµογή θα µπορούσε, εφόσον το επιτρέπουν τα δεδοµένα, να γίνει µε πιο ακριβή
τρόπο µε τη χρησιµοποίηση µιας ανάλυσης παλινδρόµησης, όπως εξηγείται στην ενότητα που
ακολουθεί.
Αναφέρεται επίσης και ως «αναλυόµενη µεταβλητή» ή ως «εξηρτηµένη µεταβλητή».
Μεταξύ των άλλων πιθανών µεταβλητών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάλυση
παλινδρόµησης οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν είναι, λόγου χάρη, οι όγκοι πωλήσεων, τα
µερίδια αγοράς ή τα περιθώρια κέρδους (π.χ. εκείνα ενός ανταγωνιστή που έχει αποκλειστεί και
αξιώνει αποζηµίωση για το διαφυγόν κέρδος λόγω της µείωσης των πωλήσεων ή της ελάττωσης των
περιθωρίων του), ή οι δαπάνες παραγωγής (που µπορεί επίσης να είναι σηµαντικές και στο πλαίσιο της
εκτίµησης του διαφυγόντος κέρδους).
Αναφέρονται επίσης ως «ερµηνευτικές µεταβλητές» ή ως «επηρεάζουσες µεταβλητές».
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εξεταζόµενη µεταβλητή µπορεί να είναι, για παράδειγµα, οι
πελάτες και το µέγεθος των παραγγελιών, η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή, το
µέγεθος και η διάρθρωση του κόστους των επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν, ή οι δαπάνες για
διαφήµιση.
Ωστόσο, απαιτείται επαρκής αριθµός δεδοµένων εκ παρατηρήσεως ώστε η εφαρµογή των στατιστικών
µεθόδων να καταλήγει σε χρήσιµα συµπεράσµατα. Τέτοια σύνολα δεδοµένων εκ παρατηρήσεως θα
µπορούσαν να ληφθούν (σε διαχρονικές συγκρίσεις) από χρονολογικές σειρές παρατηρήσεων, ή (σε
συγκρίσεις για µια δεδοµένη χρονική στιγµή) από ένα φάσµα αγορών σύγκρισης ή από ένα φάσµα
επιχειρήσεων ή από ένα φάσµα συναλλαγών, ή από συνδυασµό των δύο (διαχρονικές παρατηρήσεις
από ένα φάσµα αγορών, επιχειρήσεων ή συναλλαγών).
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εξίσωσης (που αναφέρεται ως «εξίσωση παλινδρόµησης» ή ως «µοντέλο
παλινδρόµησης»). Η εξίσωση αυτή καθιστά δυνατή την εκτίµηση των
αποτελεσµάτων των επηρεαζουσών µεταβλητών στην εξεταζόµενη µεταβλητή και
την αποµόνωσή τους από τα αποτελέσµατα της παράβασης. Η ανάλυση
παλινδρόµησης εκτιµά πόσο στενά συσχετίζονται71 οι διάφορες µεταβλητές µεταξύ
τους, που ορισµένες φορές µπορεί να δείχνει την τυχαία επιρροή µιας µεταβλητής σε
µιαν άλλη72.
65.

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για τη διεξαγωγή µιας ανάλυσης
παλινδρόµησης για την εκτίµηση αποζηµίωσης, ανάλογα µε το αν χρησιµοποιούνται
µόνο δεδοµένα από περιόδους (αγορές) στις οποίες δεν έχει σηµειωθεί παράβαση για
την κατάρτιση της εξίσωσης παλινδρόµησης ή αν, εκτός από τα δεδοµένα χωρίς
παράβαση, χρησιµοποιούνται και δεδοµένα από την περίοδο (αγορά) στην οποία
σηµειώθηκε παράβαση. Εάν χρησιµοποιούνται δεδοµένα µόνο από περιόδους στις
οποίες δεν υπήρξε παράβαση για την εκτίµηση της παλινδρόµησης, η εξίσωση
παλινδρόµησης θα χρησιµοποιηθεί για την «πρόβλεψη» των αποτελεσµάτων στην
εξεταζόµενη µεταβλητή κατά τη διάρκεια της περιόδου που έλαβε χώρα η παράβαση
µε βάση την κανονικότητα που εντοπίστηκε εκτός της περιόδου αυτής («προσέγγιση
πρόβλεψης»)73. Όταν, επιπροσθέτως, χρησιµοποιούνται και δεδοµένα από την
περίοδο κατά την οποία έλαβε χώρα η παράβαση (αγορά) για την εκτίµηση της
παλινδρόµησης, τα αποτελέσµατα της παράβασης θα συνεκτιµώνται στην εξίσωση
παλινδρόµησης µέσω χωριστής εικονικής µεταβλητής (που ονοµάζεται και
«ψευδοµεταβλητή»)74. Κατά πόσον είναι πιο σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί η
προσέγγιση πρόβλεψης ή η προσέγγιση της ψευδοµεταβλητής θα εξαρτηθεί από τις
περιστάσεις της υπόθεσης75.

β.

Παραδείγµατα και παραστατικές απεικονίσεις

66.

Ένα απλό παράδειγµα το οποίο, για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, εξετάζει µόνο
µία δυνητικά επηρεάζουσα µεταβλητή, δείχνει τα βασικά βήµατα µιας ανάλυσης
παλινδρόµησης. Ας υποθέσουµε ότι, στο προαναφερόµενο παράδειγµα της
σύµπραξης αλεύρων, οι τιµές που καταβάλλονται από τα αρτοποιεία στη διάρκεια
της περιόδου της σύµπραξης στις αλευροβιοµηχανίες συγκρίνονται µε τις τιµές που
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Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόµησης (εξηγείται αναλυτικότερα στην συνέχεια), η
συσχέτιση καθορίζεται ως δεσµευµένη συσχέτιση, δηλαδή συσχέτιση στην οποία τα αποτελέσµατα των
άλλων µεταβλητών είναι ελεγχόµενα.
Υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει µε ένα συνεκτικό οικονοµικό πλαίσιο και µε άλλα ποιοτικά και
ποσοτικά αποδεικτικά στοιχεία.
Αυτή η «προσέγγιση πρόβλεψης» αναφέρεται επίσης ως «προσέγγιση του εξ υπολοίπου παράγοντα». Η
προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται στην υποσηµείωση 72 κατωτέρω.
Μια τέτοια «ψευδοµεταβλητή» µετρά κατά πόσον υπήρξε ανοδική µετατόπιση της εξεταζόµενης
µεταβλητής κατά τη διάρκεια της περιόδου παράβασης.
Ειδικότερα, ενώ η προσέγγιση πρόβλεψης έχει το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπει την επιλογή ενός
µοντέλου παλινδρόµησης που δεν στηρίζεται µόνο σε δεδοµένα εκ παρατηρήσεως από την περίοδο
κατά την οποία δεν υπήρχε παράβαση (και που, συνεπώς, δεν επηρεάζονται από τα αποτελέσµατα της
παράβασης), η χρήση δεδοµένων και από τις δύο περιόδους/αγορές µπορεί να επιτρέπει µια πιο ορθή
και ακριβή εκτίµηση των εξεταζόµενων παραµέτρων, ειδικότερα εάν τα διαθέσιµα δεδοµένα χωρίς την
παράβαση είναι περιορισµένα ή δεν επιτρέπουν την πλήρη συνεκτίµηση της δυναµικής του σχετικού
κλάδου. Στην πράξη, συχνά µπορεί να γίνει συνδυασµός και των δύο µεθόδων, π.χ. µε την επιλογή του
µοντέλου µε βάση την περίοδο πριν την παράβαση και την εκτίµηση παλινδρόµησης µιας
ψευδοµεταβλητής µε τη χρησιµοποίηση δεδοµένων και από τις δύο περιόδους (έχοντας έτσι, κατά
περίπτωση, διαφορετικά αποτελέσµατα των άλλων επηρεαζουσών µεταβλητών στις περιόδους µε την
παράβαση και χωρίς αυτήν).
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καταβάλλονται από τα αρτοποιεία στις αλευροβιοµηχανίες κατά την περίοδο πριν
την παράβαση, και ότι η σύγκριση αυτή δείχνει αύξηση της τιµής κατά τη διάρκεια
της περιόδου της παράβασης κατά 20 %. Ας υποθέσουµε περαιτέρω ότι υπάρχουν
ενδείξεις ότι η αύξηση αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στη σύµπραξη, αλλά ότι
κατά τη διάρκεια της περιόδου παράβασης το κόστος µιας σηµαντικής εισροής (π.χ.
των δηµητριακών) παρουσίασε επίσης σηµαντική αύξηση. Συνεπώς, δεν είναι σαφές
ποιο µέρος της αύξησης της τιµής των αλεύρων οφείλεται στην παράβαση και ποιο
µέρος οφείλεται στην αύξηση του κόστους των εισροών (αύξηση της τιµής των
δηµητριακών).
67.

Μια λύση για την αντιµετώπιση αυτής της αβεβαιότητας θα ήταν να
χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από µιαν άλλη περίοδο ή αγορά στην οποία το κόστος
των εισροών (τιµή δηµητριακών) πλησίαζε περισσότερο το τρέχον και δεν υπήρχε
παράβαση, αλλά αυτό µπορεί να µην είναι πάντοτε εφικτό76. Η ανάλυση
παλινδρόµησης µπορεί να προσφέρει ένα εργαλείο που συνεκτιµά τις µεταβολές του
κόστους των εισροών, δείχνοντας τη στατιστική σχέση µεταξύ του κόστους εισροών
και των τιµών των αλεύρων. Για τον σκοπό αυτό, θα µπορούσε να εξεταστεί ένα
φάσµα παρατηρήσεων δεδοµένων για το κόστος των εισροών (τιµές δηµητριακών)
και για τις τιµές των αλεύρων κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν επηρεάστηκε
από την παράβαση77. Με την εφαρµογή στατιστικών τεχνικών σε αυτές τις
παρατηρήσεις δεδοµένων, είναι δυνατό να διαπιστωθεί µια κανονικότητα όσον
αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι τιµές των δηµητριακών επηρέασαν την τιµή των
αλεύρων σε µια περίοδο κατά την οποία οι τιµές των αλεύρων δεν είχαν επηρεαστεί
από την παράβαση. Στη συνέχεια είναι δυνατό να υπολογιστεί µια στατιστική σχέση
µεταξύ της τιµής των αλεύρων και της τιµής των δηµητριακών για την περίοδο αυτή.
Εφαρµόζοντας το πόρισµα που συνάχθηκε για τη σχέση αυτή στις τιµές των
αλεύρων από την περίοδο της παράβασης, είναι δυνατό να αφαιρεθεί το µέρος της
αύξησης των τιµών των αλεύρων που δεν οφείλεται στην παράβαση, αλλά στην
µεταβολή του κόστους των εισροών. Αυτό επιτρέπει να «προβλεφθούν» οι τιµές για
τα άλευρα χωρίς το υπερτίµηµα της σύµπραξης αλλά περιλαµβανοµένης της
αύξησης της τιµής που προκλήθηκε από το υψηλότερο κόστος των εισροών.

68.

Η γραφική παράσταση που ακολουθεί απεικονίζει µε απλό τρόπο πώς συνάγεται µια
τέτοια στατιστική σχέση. Στο διάγραµµα παρουσιάζονται παρατηρήσεις δεδοµένων
για το κόστος των εισροών (τιµές δηµητριακών) και οι αντίστοιχες τιµές για τα
άλευρα την ίδια χρονική στιγµή στη διάρκεια µιας περιόδου που δεν έχει λάβει χώρα
παράβαση. Παραδείγµατος χάρη, όταν µια δεδοµένη στιγµή η τιµή των δηµητριακών
ήταν 60, η τιµή των αλεύρων ήταν 128. Είναι δυνατό να υπολογιστούν οι
συντεταγµένες της γραµµής που αντιστοιχεί καλύτερα σε όλες τις παρατηρήσεις
δεδοµένων προκειµένου να αντιπροσωπεύει τη στατιστική σχέση (συσχέτιση)
µεταξύ της τιµής των δηµητριακών και της τιµής των αλεύρων. Αυτή η σχέση
εκφράζεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί ως γραµµή, αλλά µπορεί επίσης
να εκφραστεί, όπως συνήθως γίνεται, ως εξίσωση78. Η κλίση της γραµµής αυτής
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Παραδείγµατος χάρη, διότι δεν διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία από άλλες περιόδους (ή αγορές) ή διότι
σε άλλες περιόδους (ή αγορές) διέφεραν σηµαντικά άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς.
Σχετικά µε τη δυνατότητα αν πρέπει ή όχι να εξεταστούν επίσης δεδοµένα από την περίοδο της
παράβασης (αγορά), βλ. παράγραφο 0 κατωτέρω.
Η εκτίµηση µιας παλινδρόµησης της τιµής (ως η εξεταζόµενη µεταβλητή) ως προς το κόστος των
εισροών (ως η επηρεάζουσα µεταβλητή) παρέχει τις συντεταγµένες αυτής της γραµµής. Σε αυτό το
παράδειγµα, χρησιµοποιείται η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για τον υπολογισµό των
συντεταγµένων µιας ευθείας γραµµής που βρίσκεται στην ελάχιστη απόσταση («ελάχιστα τετράγωνα»)
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δείχνει ποια αύξηση της τιµής των αλεύρων συνδέεται µε µια δεδοµένη αύξηση της
τιµής των δηµητριακών. Στο παράδειγµα που παρουσιάζεται στη γραφική
παράσταση, η σχέση που εντοπίστηκε δείχνει π.χ. ότι µια αύξηση της τιµής των
δηµητριακών από 50 σε 60 αντιστοιχεί σε αύξηση της τιµής των αλεύρων από 120
σε 130. ∆εδοµένου ότι µια αύξηση του κόστους των εισροών (δηµητριακά) κατά 10
ευρώ συνδέεται µε αύξηση της τιµής των αλεύρων κατά 10 ευρώ, η στατιστική
σχέση δείχνει έτσι ότι µια αύξηση του κόστους αυτής της εισροής µετακυλίεται
πλήρως.
Παρατηρηµένα δεδοµένα
Γραµµή παλινδρόµησης

Τιµή
150
140
130
120
110
100
10

20

30

40

50

60

70

80

90

Κόστος εισροών
100

69.

Η γνώση του τρόπου (κανονικότητα) µε τον οποίο το κόστος της εισροής (τιµές
δηµητριακών) επηρέασε τις τιµές των αλεύρων εκτός της περιόδου της παράβασης,
επιτρέπει να εκτιµηθεί («πρόβλεψη») σε ποιο βαθµό οι παρατηρηθείσες υψηλότερες
τιµές του εν λόγω κόστους (τιµές δηµητριακών) στη διάρκεια της περιόδου της
παράβασης επηρέασαν τις τιµές των αλεύρων. Η αποµόνωση αυτών των
αποτελεσµάτων από τη σύγκριση των τιµών επιτρέπει την πιο αξιόπιστη εκτίµηση
του υπερτιµήµατος που προκλήθηκε από την παράβαση από ό,τι χωρίς την ανάλυση
παλινδρόµησης. Στο ανωτέρω παράδειγµα, εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου της
παράβασης η τιµή των αλεύρων ήταν 140 αντί 120 εκτός της περιόδου της
παράβασης, και το κόστος των εισροών (τιµές δηµητριακών) σηµείωσε αύξηση από
50 σε 60, η πιθανή τιµή των αλεύρων χωρίς τη σύµπραξη δεν θα ήταν 120 αλλά 130.

70.

Ενώ το παράδειγµα που περιγράφηκε µέχρι στιγµής αφορούσε µόνο την επιρροή
µίας µόνο άλλης µεταβλητής (τιµή δηµητριακών ως κόστος εισροής) επί της
από το σύνολο των σηµείων που αντιστοιχούν στα δεδοµένα εκ παρατηρήσεως στο διάγραµµα. Η
µέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων είναι µια κοινή στατιστική µέθοδος για τον υπολογισµό των
παραµέτρων εντός υποδείγµατος γραµµικής παλινδρόµησης. Η επιλογή της στατιστικής µεθόδου που
θα χρησιµοποιηθεί και ο τρόπος προσαρµογής της στην εκάστοτε υπόθεση εξαρτάται από τις
πληροφορίες που είναι γνωστές για τη γενική λειτουργία του εξεταζόµενου κλάδου.
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εξεταζόµενης µεταβλητής (τιµή αλεύρων), η ανάλυση παλινδρόµησης στον
ανταγωνισµό συνήθως πρέπει να συνεκτιµήσει διάφορους άλλους παράγοντες που
επηρεάζουν την εξεταζόµενη µεταβλητή (πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης79). Σε
αυτήν την περίπτωση, πρέπει να παρατηρηθούν δεδοµένα για όλες τις σχετικές
επηρεάζουσες µεταβλητές και από όλα αυτά τα δεδοµένα πρέπει να συναχθεί µια
εξίσωση παλινδρόµησης που αντανακλά τη σχέση τους µε την εξεταζόµενη
µεταβλητή. Παραδείγµατος χάρη, στο ανωτέρω παράδειγµα της σύµπραξης
αλεύρων, ενδέχεται στη διάρκεια της περιόδου της παράβασης, οι
αλευροβιοµηχανίες να έπρεπε όχι µόνο να πληρώνουν υψηλότερες τιµές για
δηµητριακά, αλλά είχαν αύξηση του ενεργειακού και εργασιακού κόστους και είχαν
αναγκαστεί να εισαγάγουν µια αποτελεσµατικότερη τεχνολογία άλεσης και
συσκευασίας, µε αποτέλεσµα οι παράγοντες αυτοί να έχουν επιπτώσεις στην τιµή
των αλεύρων που πωλούσαν στα αρτοποιεία στη διάρκεια της περιόδου της
σύµπραξης. Για να εντοπιστεί η στατιστική κανονικότητα του τρόπου µε τον οποίο
οι παράγοντες αυτοί επηρέασαν την τιµή των αλεύρων, πρέπει να αναλυθούν σειρές
δεδοµένων παρατηρήσεων για κάθε µία από αυτές τις επηρεάζουσες µεταβλητές.
71.

Κατά τη διενέργεια ανάλυσης παλινδρόµησης, είναι σηµαντικό να εξετάζονται όλες
οι µεταβλητές που είναι σηµαντικές για µια συγκεκριµένη υπόθεση. Ας υποτεθεί ότι
είτε ο εναγόµενος είτε ο ενάγων χρησιµοποιεί, σε µια σύγκριση των τιµών των
αλεύρων που χρέωνε µια αλευροβιοµηχανία πριν και κατά τη διάρκεια της
παράβασης, µια πολλαπλή ανάλυση παλινδρόµησης για να ελέγξει τη δυνητική
επιρροή των προαναφερθέντων παραγόντων στην τιµή των αλεύρων (δηλαδή τις
τιµές των δηµητριακών, το κόστος της ενέργειας και της εργασίας και την
τεχνολογία άλεσης και συσκευασίας). Εάν, ωστόσο, έλαβε χώρα µια σηµαντική
µεταβολή της ζήτησης κατά τη διάρκεια της σύµπραξης (π.χ. µεγαλύτερη ζήτηση
αλεύρων από τα αρτοποιεία λόγω αυξηµένης ζήτησης από τους τελικούς
καταναλωτές για ψωµί και γλυκίσµατα) και εάν η επίδραση του γεγονότος αυτού
στην τιµή των αλεύρων δεν ληφθεί υπόψη στην εξίσωση παλινδρόµησης, η εκτίµηση
των αποτελεσµάτων της παράβασης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα µεροληπτική,
παρότι η ανάλυση παλινδρόµησης είναι κατά τα άλλα πλήρης80. Ποιο θα είναι το
µέρος που φέρει το βάρος της προσκόµισης και απόδειξης στοιχείων ή γεγονότων,
όπως η προαναφερθείσα µεταβολή της ζήτησης ή η πληρότητα των µεταβλητών που
περιλαµβάνονται σε µια ανάλυση παλινδρόµησης, εξαρτάται από το εφαρµοστέο
εθνικό δίκαιο, λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της αποτελεσµατικότητας.

72.

Έτσι, η βάση για την ποσοτικοποίηση κάθε αποζηµίωσης µε τη χρήση της ανάλυσης
παλινδρόµησης είναι η στατιστική σχέση µεταξύ της εξεταζόµενης µεταβλητής (π.χ.
της τιµής) και των σηµαντικών ερµηνευτικών µεταβλητών που εκφράζεται σε µια
εξίσωση παλινδρόµησης. Όταν χρησιµοποιείται η προσέγγιση πρόβλεψης81, το
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Αναφέρεται επίσης και ως «πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόµησης» σε αντίθεση µε την
«µονοπαραγοντική ανάλυση παλινδρόµησης» που χρησιµοποιήθηκε στο ανωτέρω παράδειγµα.
Έχει ωστόσο σηµασία όχι µόνο να συµπεριληφθούν όλοι οι σηµαντικοί παράγοντες στο µοντέλο
παλινδρόµησης, αλλά και να αποφευχθεί η συµπερίληψη µεταβλητών που φαίνονται σαφώς άσχετες
(βάσει της γνώσης του κλάδου). Πράγµατι, οι εκτιµήσεις της βλάβης θα µπορούσαν να µειωθούν
εσφαλµένα (ακόµα και να µηδενιστούν) εάν περιληφθούν άσχετες µεταβλητές προκειµένου να
εξηγηθούν οι µεταβολές της τιµής στο µοντέλο.
Η εναλλακτική προσέγγιση είναι η προσέγγιση της ψευδοµεταβλητής· βλ. παράγραφο 64 ανωτέρω. Σε
αντίθεση µε την προσέγγιση πρόβλεψης, η προσέγγιση της ψευδοµεταβλητής εκτιµά τα αποτελέσµατα
της παράβασης σε ένα µόνο βήµα, µε τη διενέργεια ανάλυσης παλινδρόµησης χρησιµοποιώντας
δεδοµένα τόσο από την περίοδο της παράβασης όσο και από την περίοδο που δεν είχε σηµειωθεί
παράβαση. Στην περίπτωση του ανωτέρω παραδείγµατος, η προσέγγιση αυτή εκτιµά τα αποτελέσµατα
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πρώτο βήµα είναι η εκτίµηση µιας εξίσωσης παλινδρόµησης χρησιµοποιώντας
δεδοµένα από την περίοδο που δεν είχε σηµειωθεί παράβαση. Σε µια δεύτερη φάση,
χρησιµοποιώντας αυτήν την εξίσωση παλινδρόµησης και τις παρατηρηθείσες αξίες
αυτών των σηµαντικών µεταβλητών κατά τη διάρκεια της περιόδου παράβασης,
µπορεί να εκτιµηθεί η τιµή που είναι πιθανό να είχαν καταβάλει τα ζηµιωθέντα µέρη
αν δεν υπήρχε η παράβαση. Σε µια τρίτη φάση, η διαφορά µεταξύ αυτής της πιθανής
τιµής χωρίς την παράβαση και της τιµή που πράγµατι κατέβαλαν τα ζηµιωθέντα
µέρη παρέχει µια εκτίµηση του υπερτιµήµατος που προκύπτει από την παράβαση. Η
γραφική παράσταση που ακολουθεί απεικονίζει το δεύτερο και το τρίτο βήµα. Όταν
χρησιµοποιείται η προσέγγιση της ψευδοµεταβλητής, η ανάλυση παλινδρόµησης
συνδυάζει τα τρία βήµατα που περιγράφηκαν ανωτέρω82.
Τιµή 130
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H ανάλυση παλινδρόµησης που παρουσιάζεται σε αυτήν τη γραφική παράσταση
στηρίζεται στην προσέγγιση πρόβλεψης, στην οποία εφαρµόζεται παλινδρόµηση στα
δεδοµένα πριν και µετά την παράβαση ώστε να καταρτιστεί εξίσωση για τη
στατιστική σχέση µεταξύ των τιµών και των διαφόρων ερµηνευτικών µεταβλητών
(κόστος εισροών και άλλοι σχετικοί παράγοντες). Με τη χρησιµοποίηση αυτής της
εξίσωσης και των τιµών των ερµηνευτικών µεταβλητών που έχουν παρατηρηθεί,
µπορεί να υπολογιστεί µια εκτιµώµενη τιµή η οποία πιθανόν να είχε επικρατήσει εάν
δεν είχε διαπραχθεί η παράβαση (διακεκοµµένη γραµµή). Η συνεχόµενη γραµµή
είναι η πραγµατικά παρατηρούµενη τιµή. Η διαφορά µεταξύ της συνεχόµενης και
της διακεκοµµένης γραµµής κατά τη διάρκεια της περιόδου της παράβασης είναι το
εκτιµώµενο υπερτίµηµα. Η διακεκοµµένη γραµµή εκτός της περιόδου της
της σύµπραξης ως την ανοδική µεταβολή των τιµών που παρατηρείται κατά την περίοδο της
σύµπραξης (δηλαδή τον συντελεστή της ψευδοµεταβλητής στην εξίσωση παλινδρόµησης) και δεν
εξηγείται από τις µεταβολές των άλλων επηρεαζουσών µεταβλητών, όπως το κόστος πρώτων υλών.
Σε αυτήν την περίπτωση, η εξίσωση παλινδρόµησης εκτιµάται µε τη χρησιµοποίηση δεδοµένων τόσο
από την περίοδο της παράβασης όσο και από την περίοδο που δεν είχε σηµειωθεί η παράβαση και
δείχνει άµεσα σε ποιο βαθµό µεταβλήθηκε η εξεταζόµενη µεταβλητή στη διάρκεια της περιόδου της
παράβασης αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των άλλων ερµηνευτικών µεταβλητών.
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παράβασης προκύπτει επίσης από την εξίσωση παλινδρόµησης και µπορεί να
χρησιµεύσει, µέσω της σύγκρισης µε τις τιµές που πράγµατι παρατηρήθηκαν εκτός
παράβασης (συνεχόµενη γραµµή), για τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας του
µοντέλου παλινδρόµησης.
γ.

Απαιτήσεις για την εφαρµογή ανάλυσης παλινδρόµησης

74.

Για µια ανάλυση παλινδρόµησης απαιτείται η γνώση διαφόρων στατιστικών
τεχνικών για τη µέτρηση της σχέσης µεταξύ µεταβλητών, την κατάρτιση µιας
κατάλληλης εξίσωσης παλινδρόµησης και τον υπολογισµό της ακρίβειας των
παραµέτρων αυτής της εξίσωσης. Επιπλέον, απαιτείται καλή γνώση του σχετικού
κλάδου, πρώτα απ’ όλα, για να διατυπωθούν οι σωστές παραδοχές όταν καταρτίζεται
η εξίσωση παλινδρόµησης και να γίνει η σωστή επιλογή των παραγόντων που είναι
πιθανό να έχουν επηρεάσει σηµαντικά την εξεταζόµενη µεταβλητή (και που πρέπει,
συνεπώς, να συµπεριληφθούν στην ανάλυση). Η γνώση του κλάδου είναι επίσης
απαραίτητη για την πραγµατοποίηση τεκµηριωµένων επιλογών σχετικά µε τις
στατιστικές τεχνικές που πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε µια δεδοµένη κατάσταση,
παραδείγµατος χάρη, για την επεξεργασία ασυνήθιστων παρατηρήσεων (ακραίες
τιµές) ή άλλων ειδικών χαρακτηριστικών σε σύνολα δεδοµένων. Ειδικότερα, όταν οι
επηρεάζουσες µεταβλητές επηρεάζονται και οι ίδιες από την παράβαση, µπορεί να
προκύψουν µεροληπτικά αποτελέσµατα εάν δεν ληφθεί υπόψη αυτή η πτυχή, π.χ.
µέσω της εφαρµογής ειδικών στατιστικών τεχνικών83 ή µέσω της χρησιµοποίησης
δεδοµένων εκ παρατηρήσεως που βρίσκονται εκτός της περιόδου ή της αγοράς όπου
έλαβε χώρα η παράβαση84.

75.

Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός παρατηρήσεων δεδοµένων, η στατιστική ανάλυση
δεν µπορεί να προσδιορίσει τις σχέσεις µεταξύ οικονοµικών µεταβλητών. Για να
εντοπιστούν τα αποτελέσµατα των επηρεαζουσών µεταβλητών στην εξεταζόµενη
µεταβλητή πρέπει, συνεπώς, να υπάρχει ένα επαρκές φάσµα δεδοµένων εκ
παρατηρήσεως για όλες τις οικείες µεταβλητές. Συνεπώς, η ανάλυση παλινδρόµησης
απαιτεί συνήθως µεγάλο όγκο δεδοµένων. Ωστόσο, υπάρχουν στατιστικές τεχνικές
που µπορεί να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση ορισµένων κενών ή µεροληπτικών
ερµηνειών τους85 και µπορεί επίσης να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες είναι
εύλογη η ανάλυση µικρότερης ποσότητας δεδοµένων εκ παρατηρήσεως.

76.

Τα δεδοµένα εκ παρατηρήσεως µπορούν, κατ’ αρχήν, να συλλέγουν σε διάφορα
επίπεδα συγκέντρωσης. Παραδείγµατος χάρη, όταν πρέπει να αναλυθεί η σχέση
µεταξύ τιµής και κόστους εισροών, µπορούν να εξεταστούν σειρές δεδοµένων είτε
για τις τιµές που χρεώνονται σε ατοµικές συναλλαγές, είτε για τις µέσες ετήσιες
τιµές του κλάδου είτε — ενδιαµέσως — τα µηνιαία δεδοµένα σε επίπεδο
επιχειρήσεων, παράλληλα µε σειρές δεδοµένων είτε για το µοναδιαίο κόστος των
επιµέρους εισροών είτε για τους µέσους όρους κόστους του κλάδου, αντιστοίχως. Η
χρήση µη συγκεντρωτικών δεδοµένων καθιστά δυνατή την ανάλυση µεγαλύτερου
αριθµού παρατηρήσεων και, συνεπώς, την κατάρτιση ακριβέστερων εκτιµήσεων.
Όταν δεν υπάρχουν τέτοια µη συγκεντρωτικά δεδοµένα ή όταν αυτά δεν είναι
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Όπως η χρήση βοηθητικών µεταβλητών, µια οικονοµετρική τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την αντιµετώπιση τέτοιων µεροληπτικών αποτελεσµάτων.
Ειδικότερα, µε τη χρησιµοποίηση της προσέγγισης πρόβλεψης που περιγράφηκε ανωτέρω, όπου οι
τιµές των επηρεαζουσών µεταβλητών στο µοντέλο για την πρόβλεψη των υποθετικών περιλαµβάνονται
ώστε να ληφθούν υπόψη για τα αποτελέσµατα της παράβασης σε αυτές τις µεταβλητές.
Π.χ. όταν ένα δείγµα δεδοµένων εκ παρατηρήσεως δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό.
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προσπελάσιµα για το µέρος που πραγµατοποιεί την ανάλυση παλινδρόµησης, η
ανάλυση των συγκεντρωτικών δεδοµένων µπορεί να εξακολουθεί να παράγει
χρήσιµα αποτελέσµατα, ιδίως εάν τα συγκεντρωτικά δεδοµένα έχουν υψηλή
συχνότητα.

EL

77.

Όταν χρησιµοποιείται κατάλληλα και µε βάση επαρκείς παρατηρήσεις δεδοµένων, η
ανάλυση παλινδρόµησης µπορεί να βελτιώσει αισθητά την εκτίµηση των
αποζηµιώσεων µέσω συγκριτικών µεθόδων. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί, ότι ακόµη
και οι πιο σύνθετες εξισώσεις παλινδρόµησης στηρίζονται σε µια σειρά παραδοχών
και αναπόφευκτα παρέχουν απλώς εκτιµήσεις (όπως και κάθε τεχνική για την
πρόγνωση µιας υποθετικής κατάστασης). Καλό είναι να εξετάζονται οι παραδοχές
στις οποίες στηρίζεται µια εξίσωση παλινδρόµησης, διότι ορισµένες παραδοχές
µπορεί να είναι καταλληλότερες από άλλες σε µια δεδοµένη κατάσταση και µπορεί
να οδηγούν σε αποτελέσµατα που διαφέρουν αισθητά.

78.

Το εάν, από ποιο µέρος και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πραγµατοποιείται
ανάλυση παλινδρόµησης σε υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου εξαρτάται µεταξύ άλλων
από την ύπαρξη ή την προσβασιµότητα των δεδοµένων και τους κανόνες της
εφαρµοστέας νοµοθεσίας σχετικά µε τις απαιτήσεις για την τεκµηρίωση των
πραγµατικών περιστατικών, την κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων, τον βαθµό
αποδείξεως και τον επιµερισµό του βάρους της αποδείξεως µεταξύ του ενάγοντος
και του εναγοµένου.

79.

Τα διάφορα είδη αναλύσεων παλινδρόµησης που αναφέρθηκαν ανωτέρω
(παράγραφοι 64 κ.ε.) αναφέρονται ορισµένες φορές ως προσεγγίσεις απλοποιηµένης
ή ανοιγµένης µορφής (‘reduced form’ approaches), δεδοµένου ότι εκτιµούν άµεσα
τις παραµέτρους µιας εξίσωσης οι οποίες αντλούνται µε τη σειρά τους από άλλες
οικονοµικές σχέσεις (π.χ. την αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης) χωρίς τον
ρητό σχηµατισµό µοντέλων για αυτές. Εναλλακτικά, µπορούν να κατασκευαστούν
οικονοµετρικά µοντέλα για την εκτίµηση αυτών των υποκείµενων σχέσεων. Παρόλο
που αυτά τα οικονοµετρικά µοντέλα, τα οποία αναφέρονται και ως «διαρθρωτικά»
βασίζονται συχνά σε ιδιαίτερα ισχυρές παραδοχές, µπορεί να προσφέρουν βαθύτερη
γνώση της σχετικής αγοράς και να αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος των
προσοµοιώσεων για την εκτίµηση αποζηµιώσεων (όπως περιγράφεται
αναλυτικότερα στην ενότητα ΙΙΙ.Α).

(3)

Επιλογή τεχνικής

80.

Στις ενότητες 1 και 2 περιγράφηκαν διάφορες τεχνικές µε τις οποίες µπορούν να
εφαρµοστούν στην πράξη διάφορες µέθοδοι που στηρίζονται σε συγκρίσεις. Σε µια
δεδοµένη υπόθεση, η επιλογή της τεχνικής θα εξαρτηθεί συνήθως από διάφορες
πτυχές, και ιδίως από τις νοµικές απαιτήσεις και τα πραγµατικά περιστατικά της
υπόθεσης. Ιδιαίτερη σηµασία στην πράξη έχουν παράµετροι που συνδέονται µε τον
βαθµό και το βάρος της αποδείξεως.

81.

Οι οικονοµετρικές τεχνικές µπορούν να αυξήσουν τον βαθµό ακρίβειας µιας
εκτίµησης αποζηµίωσης και να βοηθήσουν µε αυτόν το τρόπο στην επίτευξη ενός
υψηλότερου επιπέδου αποδείξεων εάν αυτό απαιτείται βάσει των εφαρµοστέων
κανόνων. Το κατά πόσο απαιτείται ανάλυση παλινδρόµησης (ενδεχοµένως επιπλέον
των άλλων διαθέσιµων αποδείξεων) για την επίτευξη ενός τέτοιου επιπέδου, και ποιο
µέρος έχει το βάρος της αποδείξεως είναι θέµατα του εφαρµοστέου δικαίου,
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περιλαµβανοµένης της αρχής της αποτελεσµατικότητας η οποία διέπει το δίκαιο της
ΕΕ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η πραγµατοποίηση οικονοµετρικής
ανάλυσης συνήθως απαιτεί σηµαντικό αριθµό παρατηρήσεων δεδοµένων τα οποία
ενδέχεται να µην είναι πάντοτε προσβάσιµα. Επιπλέον, επίσης µπορεί να συµβαίνει
σε µια δεδοµένη διαδικασία, ο ισχύων βαθµός αποδείξεως να µην απαιτεί από το
µέρος που έχει το βάρος της αποδείξεως να προχωρήσει περισσότερο από τις
τεχνικές που αναφέρονται στην ενότητα 1 ανωτέρω. Αυτό µπορεί να συµβαίνει διότι
το εθνικό νοµικό σύστηµα θεωρεί τις αγορές ή τις περιόδους που συγκρίνονται ως
επαρκώς παρόµοιες και την εκτίµηση της αποζηµίωσης που προκύπτει από την απλή
σύγκριση ως επαρκώς ακριβή για όσα πρέπει να αποδείξει το µέρος στο πλαίσιο µιας
δεδοµένης διαδικασίας. Μπορεί επίσης το νοµικό σύστηµα, ενόψει της εκτίµησης
της αποζηµίωσης που παρουσιάστηκε από τον ενάγοντα και των δεδοµένων στα
οποία ευλόγως έχει πρόσβαση, να προβλέπει µετατόπιση του βάρους της αποδείξεως
από τον ενάγοντα στον εναγόµενο. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο εναγόµενος µπορεί να
θεωρήσει σκόπιµη τη διενέργεια ανάλυσης παλινδρόµησης ώστε να αντικρούσει
τους ισχυρισµούς του ενάγοντος.
82.

Σηµαντικό ρόλο µπορεί επίσης να διαδραµατίζουν πτυχές που αφορούν την
αναλογικότητα, δεδοµένου ότι η συγκέντρωση δεδοµένων και η οικονοµετρική τους
ανάλυση µπορεί να συνεπάγεται σηµαντικό κόστος (περιλαµβανοµένου του κόστους
τρίτων) το οποίο µπορεί να είναι δυσανάλογο προς το ύψος της σχετικής
αποζηµίωσης ή ακόµη και να την υπερβαίνει. Κατ’ αναλογία, µπορεί να είναι επίσης
σηµαντική η συνεκτίµηση πτυχών που συνδέονται µε την αρχή της
αποτελεσµατικότητας86.

83.

Ορισµένα δικαστήρια της ΕΕ έκαναν κυρίως χρήση απλών εφαρµογών των
συγκριτικών µεθόδων χωρίς ανάλυση παλινδρόµησης, συχνά µε βάση µέσους
όρους87. Έκαναν επίσης δεκτές απλές προσαρµογές στις τιµές των παρατηρηθέντων
δεδοµένων όταν ήταν αρκετά εύκολο να προσδιοριστεί ένας παράγοντας
διαφοροποίησης µεταξύ της αγοράς (ή της περιόδου) όπου σηµειώθηκε µια
παράβαση και µιας αγοράς (ή της περιόδου) σύγκρισης. Μέχρι στιγµής, υπάρχει
ελάχιστη πείρα σε οικονοµετρικές αναλύσεις όσον αφορά αγωγές αποζηµίωσης για
παράβαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας σε δικαστήρια της ΕΕ88, παρόλο που
οι τεχνικές αυτές µπορούν, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, να προσφέρουν πολύτιµη
βοήθεια στην ποσοτικοποίηση της βλάβης που προκλήθηκε λόγω παράβασης των
άρθρων 101 ή 102 της ΣΛΕΕ.

84.

Επίσης, τα δικαστήρια της ΕΕ εφαρµόζουν ενίοτε µια «έκπτωση ασφαλείας»,
δηλαδή αφαιρούν από τα παρατηρηθέντα δεδοµένα ένα ικανό ποσό, βάσει των
προτύπων της εφαρµοστέας νοµοθεσίας, για να ληφθούν υπόψη αβεβαιότητες στην
εκτίµηση µιας αποζηµίωσης89. Η ανάλυση παλινδρόµησης µπορεί επίσης να ληφθεί
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Βλ. ανωτέρω στην παράγραφο 2, µέρος 1, ενότητα 1.
Η χρήση µέσων όρων έγινε αποδεκτή για παράδειγµα στην απόφαση του Landgericht Dortmund
(Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Dortmund), της 1ης Απριλίου 2004, υπόθεση αριθ. 13 O 55/02 Kart
(Vitaminpreise)· WuW/DE-R 1352.
Για πρόσφατο παράδειγµα σχετικά µε διαφυγόντα κέρδη σε υπόθεση που αφορά πρακτικές
αποκλεισµού, βλ. Juzgado Mercantil numero 5 de Madrid (Εµποροδικείο Μαδρίτης), απόφαση της
20ής Ιανουαρίου 2011, υπόθεση αριθ. 45/2010 (Céntrica Energía S.L.U. κατά Endesa Distribución
Eléctrica S.A.).
Παραδείγµατος χάρη, για να αποκλειστούν τα αποτελέσµατα ενδεχόµενων άλλων παραγόντων επί της
εξεταζόµενης µεταβλητής. Βλ. π.χ. Kammergericht Berlin (Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο,
Βερολίνο), απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2009, υπόθεση αριθ. 2 U 10/03 Kart.· Oberlandesgericht
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υπόψη για να εξηγηθούν οι άλλοι πιθανοί παράγοντες που ασκούν επιρροή, και για
να βρεθεί ένα κατώτερο όριο για την εκτίµηση της προκληθείσης ζηµίας90.
III.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

85.

Εκτός από τις συγκριτικές µεθόδους, υπάρχουν και άλλες µέθοδοι για την εκτίµηση
µιας υποθετικής κατάστασης στην οποία δεν έχει λάβει χώρα παράβαση. Σε αυτές
περιλαµβάνονται ιδίως η προσοµοίωση της κατάστασης της αγοράς µε βάση
οικονοµικά µοντέλα (A), και η προσέγγιση για την εκτίµηση ενός πιθανού σεναρίου
µη παράβασης µε βάση το κόστος παραγωγής και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους
(B).

A.

Μοντέλα προσοµοίωσης

86.

Οι µέθοδοι προσοµοίωσης στηρίζονται σε οικονοµικά µοντέλα συµπεριφοράς στην
αγορά. Οικονοµικές µελέτες για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι αγορές και
για τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µεταξύ τους έχουν δείξει
ότι αγορές µε ορισµένα χαρακτηριστικά µπορεί να καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη
των πιθανών αποτελεσµάτων που προκαλούν αλληλεπιδράσεις µέσα την αγορά,
παραδείγµατος χάρη τα πιθανά επίπεδα τιµών ή παραγωγής ή περιθωρίων κέρδους.
Ο κλάδος των οικονοµικών που ονοµάζεται βιοµηχανική οργάνωση έχει αναπτύξει
µοντέλα ανταγωνισµού για διάφορα είδη αγορών µε τα οποία επιτυγχάνονται
προσοµοιώσεις αυτών των αποτελεσµάτων. Τα µοντέλα αυτά ποικίλλουν από
µοντέλα µονοπωλίου έως, στο άλλο άκρο του φάσµατος, µοντέλα τέλειου
ανταγωνισµού. Τα ενδιάµεσα µοντέλα που σχεδιάστηκαν για να δείχνουν τη
συµπεριφορά επιχειρήσεων σε ολιγοπωλιακές αγορές είναι ιδίως εκείνα που
σχεδιάστηκαν αρχικά από τους οικονοµολόγους Augustin Cournot και Joseph
Bertrand και διάφορες επεκτάσεις και παραλλαγές των µοντέλων του Cournot και
του Bertrand. Σε αυτά περιλαµβάνονται ιδίως δυναµικά ολιγοπωλιακά µοντέλα που
βασίζονται στη θεωρία των παιγνίων91 τα οποία λαµβάνουν επίσης υπόψη την
αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων στην αγορά92.

87.

Οι τιµές είναι πιθανότερο να είναι υψηλότερες (και οι όγκοι πωλήσεων χαµηλότεροι)
σε µονοπώλιο και οι τιµές είναι πιθανό να είναι χαµηλότερες (και οι όγκοι
πωλήσεων υψηλότεροι) σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. Τα ιδιαίτερα
ολιγοπώλια που περιγράφει ο Bertrand («ολιγοπώλια του Bertrand»)93 σε αγορές µε
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Karlsruhe (Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Καρλσρούη) της 11ης Ιουνίου 2010 στην υπόθεση
αριθ. 6 U 118/05 (εκκρεµεί έφεση).
Πράγµατι, εκτός από την παροχή εκτιµήσεων για αποζηµιώσεις µε τις οποίες ελέγχεται ήδη η επιρροή
άλλων παραγόντων, η ανάλυση παλινδρόµησης µετρά επίσης την ακρίβεια αυτών των εκτιµήσεων (µε
τη µορφή τυπικών σφαλµάτων), από τις οποίες µπορούν ληφθούν κατώτερα (και ανώτερα) όρια για τις
εκτιµώµενες αποζηµιώσεις.
Η θεωρία των παιγνίων είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο συµπεριφέρονται τα άτοµα κα οι
επιχειρήσεις σε στρατηγικές καταστάσεις στις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη πώς αντιδρούν στις
ενέργειές τους οι άλλοι.
Η συνεκτίµηση της επανειληµµένης αλληλεπίδρασης µεταξύ επιχειρήσεων στην αγορά µπορεί να είναι
χρήσιµη για να εξηγήσει, παραδείγµατος χάρη, τη συντονισµένη συµπεριφορά µεταξύ επιχειρήσεων ή
την είσοδο στην αγορά ενός νέου ανταγωνιστή. Τα δυναµικά µοντέλα µπορεί να είναι ιδιαίτερα
χρήσιµα για να εξηγηθεί η συµπεριφορά αποκλεισµού και να κατασκευαστεί ένα αντιπαράδειγµα για
την εκτίµηση της σχετικής αποζηµίωσης.
Το µοντέλο ανταγωνισµού «ολιγοπώλιο του Bertrand» περιγράφει µια αγορά µε σχετικά µικρό αριθµό
επιχειρήσεων (και υψηλούς φραγµούς εισόδου) που ανταγωνίζονται ως προς τις τιµές, αλλά όχι ως
προς την ποσότητα της παραγωγής. Οι επιχειρήσεις ορίζουν τις τιµές τους µε βάση τις τιµές που
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διαφοροποιηµένα αγαθά94 και τα ολιγοπώλια που περιγράφει ο Cournot
(«ολιγοπώλια του Cournot»)95 συνήθως οδηγούν σε τιµές και όγκους που βρίσκονται
σε ενδιάµεσα επίπεδα, δηλαδή µεταξύ των επιπέδων του τέλειου ανταγωνισµού και
του µονοπωλίου· το ακριβές αποτέλεσµα εξαρτάται από τον αριθµό των
επιχειρήσεων στην αγορά και τους φραγµούς εισόδου, τον βαθµό διαφοροποίησης
τόσο µεταξύ τους όσο και µεταξύ των προϊόντων τους και από άλλα χαρακτηριστικά
της αγοράς που είναι γνωστά, όπως τα χαρακτηριστικά της ζήτησης (ιδίως, πόσο
ευαίσθητοι είναι οι πελάτες στις αλλαγές των τιµών), και την παραγωγική ικανότητα
και τη διάρθρωση κόστους των παραγωγών.
88.
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Με βάση αυτά τα θεωρητικά πορίσµατα που συνδέουν τα αποτελέσµατα της αγοράς
π.χ. όσον αφορά τις τιµές µε ένα ορισµένο σύνολο χαρακτηριστικών της αγοράς,
µπορούν να κατασκευαστούν µοντέλα προσοµοίωσης για την εκτίµηση των τιµών (ή
άλλων µεταβλητών) που πιθανόν να είχαν επικρατήσει εάν δεν είχε γίνει παράβαση
του άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Το µοντέλο προσοµοίωσης θα πρέπει
να κατασκευαστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να αναπαράγει α) τους σηµαντικότερους
παράγοντες επηρεάζουν την προσφορά (ειδικότερα, τις ανταγωνιστικές
αλληλεπιδράσεις µεταξύ επιχειρήσεων)96 και τη διάρθρωση του κόστους των
επιχειρήσεων) και β) τις συνθήκες της ζήτησης (ειδικότερα, τον βαθµό στον οποίο οι
πελάτες αντιδρούν σε µεταβολές των τιµών). Οι παράγοντες αυτοί θα µπορούσαν να
εκφραστούν ως µια σειρά εξισώσεων στις οποίες θα πρέπει να συµπεριληφθούν
ορισµένες αξίες για τις παραµέτρους. Αυτές οι τιµές µπορεί να είναι γνωστές, να
έχουν εκτιµηθεί οικονοµετρικά ή να τους έχει δοθεί µια υποθετική τιµή ώστε το
εξαγόµενο του µοντέλου να αντιστοιχεί σε ορισµένες από τις παρατηρηθείσες
µεταβλητές. Όταν χρησιµοποιούνται µοντέλα προσοµοίωσης για να δηµιουργηθεί
ένα σενάριο µη παράβασης, η διάρθρωση της σχετικής αγοράς και άλλα
χαρακτηριστικά πρέπει να είναι εκείνα που θα είχαν διαµορφωθεί αν δεν είχε
διαπραχθεί η παράβαση· αυτά µπορεί να αντιστοιχούν στη διάρθρωση και τα άλλα
χαρακτηριστικά της αγοράς που παρατηρήθηκαν στο σενάριο της παράβασης, αλλά
µπορεί επίσης να διαφέρουν σε κάποιον βαθµό97.
πιστεύουν ότι θα χρεώσουν οι ανταγωνιστές τους. Σε αυτό το µοντέλο, οι τιµές αυξάνονται ανάλογα µε
τον βαθµό διαφοροποίησης του προϊόντος.
Αντίθετα, σε µια αγορά µε οµοιογενή αγαθά και χωρίς περιορισµούς παραγωγικής ικανότητας, ο
ανταγωνισµός τιµών κατά τον Bertrand θα οδηγήσει σε πολύ ανταγωνιστικά αποτελέσµατα. Τα
οµοιογενή αγαθά είναι αγαθά που διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους από πλευράς ποιότητας ή
χαρακτηριστικών.
Το µοντέλο ανταγωνισµού «ολιγοπώλιο του Cournot» περιγράφει µια αγορά µε σχετικά µικρό αριθµό
επιχειρήσεων (και υψηλούς φραγµούς εισόδου) που ανταγωνίζονται ως προς την ποσότητα της
παραγωγής τους. Πριν επιλέξουν τις τιµές, ορίζουν την ποσότητά τους (ή την παραγωγική τους
ικανότητα) ταυτόχρονα µε βάση την ποσότητα που πιστεύουν ότι θα παραγάγουν οι άλλες επιχειρήσεις.
Ο όρος «ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις» χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει πώς διεξάγεται ο
ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων, π.χ. (χωρίς όµως να περιορίζεται) στον ανταγωνισµό κατά τον
Bertrand ή τον Cournot, ή πώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να ανταγωνιστούν µεταξύ τους (στην
περίπτωση αθέµιτων συµπράξεων που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού). Αγορές στις οποίες η
διαµόρφωση των τιµών γίνεται µέσω δηµοπρασιών ή άλλων διαδικασιών υποβολής προσφορών µπορεί
επίσης να προσφέρονται για την κατασκευή µοντέλων, δεδοµένου ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ των
ανταγωνιστών συχνά ακολουθεί καθορισµένους κανόνες (θα µπορούσαν ειδικότερα να εκτιµηθούν οι
τιµές ή οι ποσότητες παραγωγής που είναι πιθανό να προκύψουν από δηµοπρασία ή άλλη διαδικασία
υποβολής προσφορών που δεν επηρεάζεται από την παράβαση, µέσω ολιγοπωλιακών µοντέλων που
ενσωµατώνουν τη θεωρία των παιγνίων για την προσοµοίωση της πιθανής συµπεριφοράς
ανταγωνιστών ως προς την υποβολή προσφορών σε ένα σενάριο µη παράβασης).
Καθώς η παράβαση µπορεί να έχει οδηγήσει σε αλλαγή της διάρθρωσης της αγοράς ή να έχει εµποδίσει
µεταβολές που θα είχαν διαφορετικά λάβει χώρα (π.χ. αποχώρηση ενός αναποτελεσµατικού
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Υπάρχουν παραδείγµατα της χρήσης µοντέλων προσοµοίωσης για την εκτίµηση
αποζηµιώσεων. Στο παράδειγµα µιας σύµπραξης σε αγορά διαφοροποιηµένων
προϊόντων (π.χ. σοκολάτες), οι τιµές µη παράβασης µπορούν να εκτιµηθούν ως εξής,
χρησιµοποιώντας δεδοµένα από την περίοδο µη παράβασης. Πρώτον, θα γινόταν
εκτίµηση του πώς η ζήτηση για κάθε προϊόν σοκολάτας µεταβάλλεται σε σχέση µε
τη δική του τιµή (ελαστικότητα ίδιας τιµής) και σε σχέση µε την τιµή
ανταγωνιστικών προϊόντων (σταυροειδής ελαστικότητα)98. ∆εύτερον, θα
αποφασιζόταν ποιό µοντέλο αντανακλά καταλλήλως την ανταγωνιστική
αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων κατά την περίοδο µη παράβασης (π.χ. το
µοντέλο ανταγωνισµού του Bertrand, στο παράδειγµα των προϊόντων σοκολάτας).
Επ’ αυτής της βάσεως, µπορεί να υπολογισθεί σε ποιες τιµές µεγιστοποιούνται τα
κέρδη των επιχειρήσεων λαµβανοµένων υπόψη των παραµέτρων του κόστους (π.χ.
οριακό κόστος) και της ζήτησης (π.χ. το επίπεδο ζήτησης)99. Η τιµή ορισµένων από
αυτές τις παραµέτρους µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να αντανακλά τις σχετικές
συνθήκες κατά την περίοδο παράβασης (π.χ. εάν υποτεθεί ότι το κόστος του κακάο
αυξήθηκε κατά 10%). Εάν εκφραστούν όλες αυτές οι πληροφορίες µέσω εξισώσεων,
µπορεί να γίνει προσοµοίωση (υπό την παραδοχή ότι οι εταιρείες επιδιώκουν την
µεγιστοποίηση των κερδών) εκείνων των τιµών που είναι πιθανόν να χρέωναν αυτές
οι εταιρείες κατά την περίοδο παράβασης. Έτσι, µπορεί να εκτιµηθεί το υπερτίµηµα
ως η διαφορά µεταξύ των παρατηρούµενων τιµών και των τιµών που θα ίσχυαν
χωρίς την παράβαση που προέκυψαν µε την προσοµοίωση.

90.

Το παράδειγµα αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό από πλευράς απαιτήσεων δεδοµένων
και παραδοχών. Θα µπορούσαν να κατασκευαστούν απλούστερα µοντέλα
προσοµοίωσης για την εκτίµηση αποζηµιώσεων, αλλά αυτά εξαρτώνται σε ακόµη
µεγαλύτερο βαθµό από καίριες παραδοχές που είναι δύσκολο να επαληθευτούν.
Παραδείγµατος χάρη, οι αποζηµιώσεις λόγω παράβασης µε τη µορφή σύµπραξης θα
µπορούσαν να υπολογιστούν µε τη σύγκριση των τιµών µονοπωλίου (που
στοχεύεται να αντανακλούν τις τιµές στη διάρκεια της σύµπραξης) µε τις
αναµενόµενες τιµές βάσει µοντέλου τύπου Cournot (που στοχεύεται να αντανακλούν
τις τιµές στο σενάριο της µη παράβασης), χρησιµοποιώντας δεδοµένα όπως τα
µερίδια αγοράς, τα είδη κόστους και η ελαστικότητα της αγοράς ως προς την τιµή.
Ωστόσο, µια τέτοια µέθοδος εξαρτάται σε καθοριστικό βαθµό από τις
ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις που λαµβάνονται ως παραδοχές στο σενάριο
παράβασης και στο σενάριο µη παράβασης και υπάρχει κίνδυνος οι παραδοχές αυτές
να µην αντανακλούν πιστά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η σύµπραξη κατά τη
διάρκεια της περιόδου της παράβασης και τον τρόπο µε τον οποίο θα είχε
λειτουργήσει ο ανταγωνισµός στην αγορά αν δεν είχε λάβει χώρα η παράβαση.

91.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µοντέλα προσοµοίωσης για να εκτιµηθούν τα
αποτελέσµατα στην αγορά όχι µόνο σε περιπτώσεις συµπράξεων (ή άλλων
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ανταγωνιστή), τα (υποθετικά) χαρακτηριστικά της αγοράς στο σενάριο της µη παράβασης δεν είναι
αναγκαστικά τα ίδια µε εκείνα που θα είχαν παρατηρηθεί στο σενάριο παράβασης. Επιπλέον, τα
µερίδια αγοράς που παρατηρήθηκαν στη διάρκεια µιας παράβασης µπορεί να διαφέρουν αισθητά από
εκείνα που θα είχαν διαµορφωθεί αν δεν είχε υπάρξει η παράβαση, δεδοµένου ότι τα µέλη σύµπραξης
µπορεί να κατανέµουν µεταξύ τους τα µερίδια της αγοράς.
Από τεχνικής άποψης, αυτό θα περιλαµβάνει την εκτίµηση ενός συστήµατος ζήτησης, που είναι ένα
παράδειγµα διαρθρωτικής οικονοµετρικής ανάλυσης που αναφέρθηκε στην παράγραφο 78.
Η τιµή αυτών των παραµέτρων (π.χ. η τιµή του οριακό κόστους που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό)
κατά την περίοδο µη παράβασης µπορεί να καθοριστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι παράγωγες τιµές
και όγκοι πωλήσεων να αντιστοιχούν στα παρατηρηθέντα δεδοµένα.
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παραβάσεων που οδηγούν σε αύξηση των τιµών), αλλά και σε περιπτώσεις
συµπεριφορών που οδηγούν σε αποκλεισµό. Παραδείγµατος χάρη, ένα
ολιγοπωλιακό µοντέλο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση του
όγκου των πωλήσεων και του µεριδίου αγοράς που θα είχε επιτύχει ένας
ανταγωνιστής που έχει αποκλειστεί από την αγορά, εάν δεν είχε λάβει χώρα η
παράβαση.
92.

Κάθε µοντέλο µε το οποίο προσοµοιώνονται τα αποτελέσµατα της αγοράς αποτελεί
προσέγγιση της πραγµατικότητας και στηρίζεται σε παραδοχές θεωρητικές αλλά και
συχνά ως προς πραγµατικά δεδοµένα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της αγοράς και
την πιθανή συµπεριφορά των παραγωγών και των πελατών. Παρόλο που από την
ίδια τους τη φύση τα µοντέλα στηρίζονται σε απλουστεύσεις της πραγµατικότητας,
ακόµη και τα απλά µοντέλα µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να προσφέρουν
χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά τις πιθανές αποζηµιώσεις100. Η κατασκευή ενός
πλήρους µοντέλου που αναπαράγει µια σειρά ιδιαιτεροτήτων της εξεταζόµενης
αγοράς, εάν µπορεί να αναλυθεί και να αξιολογηθεί κατάλληλα, µπορεί να αυξήσει
την πιθανότητα τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης να αποτελούν εύλογη εκτίµηση
για το υποθετικό σενάριο της µη παράβασης. Ωστόσο, ακόµη και µοντέλα που
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πληρότητα, εξακολουθούν να εξαρτώνται σε µεγάλο
βαθµό από τη διατύπωση ορθών παραδοχών, ιδίως όσον αφορά τα καίρια ερωτήµατα
του πιθανού είδους του ανταγωνισµού που επικρατεί και της πιθανής ζήτησης των
πελατών στο σενάριο της µη παράβασης. Επιπλέον, η ανάπτυξη σύνθετων µοντέλων
προσοµοίωσης ενδέχεται να είναι απαιτητική από τεχνική άποψη και να απαιτεί
σηµαντική ποσότητα δεδοµένων που µπορεί να µην είναι πάντα προσιτά στο
ενδιαφερόµενο µέρος ή να µην είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε επαρκή αξιοπιστία.

93.

Ωστόσο, τόσο τα απλά όσο και τα πιο σύνθετα µοντέλα προσοµοίωσης θα
µπορούσαν να προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες στο πλαίσιο της εκτίµησης των
αποτελεσµάτων που θα είχαν προκύψει σε µια αγορά αν δεν είχε σηµειωθεί
παράβαση του άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. Κατά πόσο και σε ποιο
στάδιο της διαδικασίας τα νοµικά συστήµατα θα θεωρούν ότι η χρήση µιας
οικονοµικής προσοµοίωσης είναι σκόπιµη και τα αποτελέσµατά της επαρκώς
αξιόπιστα, θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριµένες περιστάσεις της υπόθεσης και τις
απαιτήσεις που ισχύουν βάσει της εφαρµοστέας νοµοθεσίας.

B.

Μέθοδος που βασίζεται στο κόστος

94.

Μια άλλη προσέγγιση για την εκτίµηση των πιθανών τιµών που θα είχαν
διαµορφωθεί εάν δεν είχε λάβει χώρα η παράβαση είναι η µέθοδος που βασίζεται
στο κόστος101. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στη χρήση κάποιου µέτρου για το κόστος
παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος, και στην προσθήκη ενός περιθωρίου κέρδους που
θα ήταν «εύλογο» στο σενάριο µη παράβασης. Η εκτίµηση που προκύπτει για την
τιµή ανά µονάδα προϊόντος χωρίς παράβαση µπορεί να συγκριθεί µε την τιµή ανά
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Συνεπώς, το να επισηµανθεί ότι ένα µοντέλο στηρίζεται σε φαινοµενικά απλουστευµένες παραδοχές
δεν θα πρέπει να αρκεί από µόνο του για την απόρριψή του· θα πρέπει µάλλον να εξεταστεί πώς
ορισµένες από αυτές τις απλουστευτικές παραδοχές είναι πιθανό να επηρεάζουν τα αποτελέσµατά του.
Η µέθοδος αυτή αναφέρεται επίσης και ως µέθοδος «cost plus» ή µέθοδος «bottom-up costing».
Αναφέρεται, ως βοηθητική προσέγγιση, στις περιπτώσεις που δεν ενδείκνυνται οι συγκριτικές µέθοδοι,
από το Bundesgerichtshof (Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, Γερµανία), στην απόφαση της 19ης Ιουνίου
2007, υπόθεση αριθ. KBR 12/07 (σύµπραξη χονδρικού εµπορίου χαρτιού).
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µονάδα προϊόντος που πράγµατι χρεώθηκε από την παραβατική επιχείρηση ή
επιχειρήσεις ώστε να ληφθεί µια εκτίµηση του υπερτιµήµατος102.
95.

∆ιάφορα είδη κόστους παραγωγής µπορεί να είναι κατάλληλα για την εφαρµογή της
µεθόδου που βασίζεται στο κόστος, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του σχετικού
κλάδου. Ωστόσο, έχει καθοριστική σηµασία να εξασφαλιστεί ότι η αντιµετώπιση του
κόστους και των περιθωρίων κέρδους γίνεται µε τρόπο συνεκτικό. Παραδείγµατος
χάρη, εάν ως βάση για την εκτίµηση αυτή λαµβάνεται το µεταβλητό κόστος (δηλαδή
το κόστος που µεταβάλλεται ανάλογα µε το επίπεδο της παραγωγής), θα πρέπει να
προστεθεί ένα µικτό περιθώριο κέρδους (δηλαδή το περιθώριο κέρδους που
προκύπτει όταν έχει αφαιρεθεί το µεταβλητό κόστος) για τον υπολογισµό της τιµής.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το σχετικό κόστος για τον προσδιορισµό των τιµών
µπορεί να µην είναι µόνο το κόστος του παραβάτη, αλλά και το κόστος ενός από
τους ανταγωνιστές του (π.χ. εάν η τιµή στην αγορά προσδιορίζεται από τον λιγότερο
αποτελεσµατικό παραγωγό).

96.

Το πρώτο βήµα της µεθόδου που βασίζεται στο κόστος είναι ο υπολογισµός του
κόστους παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος. Το κόστος ανά µονάδα προϊόντος
µπορεί να εκτιµηθεί διαιρώντας το πραγµατικό κόστος παραγωγής του παραβάτη ή
των παραβατών για τη σχετική επιχειρηµατική δραστηριότητα δια του συνολικού
αριθµού των παραγόµενων προϊόντων. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να είναι αρκετά
απλή όταν εταιρείες, ή χωριστές επιχειρηµατικές µονάδες εταιριών, παράγουν ένα
µόνο βασικό προϊόν. Αυτές οι εταιρείες ή οι µονάδες εταιρειών µερικές φορές
δηµοσιεύουν τα βασικά δεδοµένα του κόστους τους ή υποβάλλουν τις πληροφορίες
αυτές σε δηµόσια αρχεία στο πλαίσιο του ελέγχου των λογαριασµών τους. Σε άλλες
περιπτώσεις, η πρόσβαση στα δεδοµένα και η κατανοµή του κόστους στο προϊόν που
επηρεάζεται από την παράβαση είναι δυσκολότερες. Όταν είναι διαθέσιµα λογιστικά
δεδοµένα, µπορεί να χρειάζονται προσαρµογές δεδοµένου ότι οι έννοιες του κόστους
σε λογιστικούς όρους µπορεί να διαφέρουν από τις έννοιες του κόστους σε
οικονοµικούς όρους.

97.

Μπορεί να συµβεί το κόστος παραγωγής που έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της
παράβασης να µην είναι αντιπροσωπευτικό του κόστους παραγωγής που θα ήταν
πιθανό αν δεν είχε λάβει χώρα η παράβαση. Αυτό µπορεί να συµβαίνει για δύο
κυρίως λόγους: πρώτον, στην περίπτωση παραβάσεων του άρθρου 101, οι εταιρείες
οι οποίες λόγω της αθέµιτης σύµπραξής τους δεν υπόκεινται στις ανταγωνιστικές
πιέσεις που θα υπήρχαν στο σενάριο της µη παράβασης, ενδέχεται να λειτουργούν
λιγότερο αποτελεσµατικά και, συνεπώς, να έχουν υψηλότερο κόστος παραγωγής από
ό,τι σε συνθήκες ανταγωνιστικών πιέσεων. ∆εύτερον, οι παραβάτες µπορεί να
περιορίζουν την παραγωγή και, ως εκ τούτου, να µην επιτυγχάνουν τις οικονοµίες
κλίµακας που θα συνεπάγονταν χαµηλότερο κόστος παραγωγής. Όταν υπάρχουν
ενδείξεις για την ύπαρξη τέτοιων καταστάσεων, µπορεί να απαιτούνται προσαρµογές
των παρατηρούµενων δεδοµένων κόστους του παραβάτη ή των παραβατών. Αλλά
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Συνήθως, η µέθοδος που βασίζεται στο κόστος θεωρείται καταλληλότερη για την ποσοτικοποίηση
υπερτιµηµάτων. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή, ή κάποια στοιχεία της, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για
την ποσοτικοποίηση άλλων µορφών βλάβης όπως τα διαφυγόντα κέρδη ανταγωνιστών που
αποκλείονται από την αγορά. Παραδείγµατος χάρη, το Oberlandesgericht Düsseldorf (Ανώτατο
Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Ντίσελντορφ), στην απόφασή του της 16ης Απριλίου 2008, στην υπόθεση
αριθ. VI-2 U (kart) 8/06, 2 U 8/06 (Stadtwerke Düsseldorf), εκτίµησε τα διαφυγόντα κέρδη
αποκλεισθέντος ανταγωνιστή εξετάζοντας το κόστος του ανταγωνιστή και το πιθανό περιθώριο
κέρδους ως ποσοστό αυτού του κόστους.
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ακόµη και αν δεν γίνουν οι προσαρµογές αυτές, τα στοιχεία για το παρατηρούµενο
κόστος µπορεί να χρησιµεύσουν, βάσει της µεθόδου που βασίζεται στο κόστος, για
τον καθορισµό ενός κατώτατου ορίου εκτίµησης της πιθανής προσαύξησης της
τιµής.
98.

Το δεύτερο βήµα της µεθόδου που βασίζεται στο κόστος προβλέπει την εκτίµηση
ενός «εύλογου» περιθωρίου κέρδους και την πρόσθεσή του στο κόστος παραγωγής
ανά µονάδα προϊόντος. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την εκτίµηση ενός
«εύλογου» περιθωρίου κέρδους. Στηρίζονται είτε σε διαχρονική σύγκριση είτε σε
σύγκριση µεταξύ αγορών, είτε σε οικονοµικά µοντέλα, και έτσι έχουν κοινά σηµεία
µε τις µεθόδους που περιγράφηκαν στις προηγούµενες ενότητες. Παραδείγµατος
χάρη, µια εκτίµηση για το περιθώριο κέρδους που θα µπορούσε εύλογα να
αναµένεται σε ένα σενάριο µη παράβασης µπορεί να συναχθεί από τα περιθώρια
κέρδους που επιτυγχάνουν παρόµοιες επιχειρήσεις σε συγκρίσιµη γεωγραφική αγορά
που δεν επηρεάζεται από την παράβαση ή σε συγκρίσιµες αγορές προϊόντων103. Με
τον ίδιο τρόπο, θα µπορούσαν να ληφθούν ως βάση για την εκτίµηση τα περιθώρια
κέρδους της παραβατικής (ή παρόµοιας) επιχείρησης στη διάρκεια της περιόδου που
προηγήθηκε της παράβασης ή της περιόδου που την ακολούθησε. Και οι δύο αυτές
συγκριτικές µέθοδοι βασίζονται στην παραδοχή ότι η περίοδος αναφοράς, η αγορά ή
η επιχείρηση είναι αρκετά παρόµοιες104, ιδίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της
αγοράς που είναι σηµαντικά για τα περιθώρια κέρδους, όπως ο βαθµός του
ανταγωνισµού στην αγορά105, η διάρθρωση κόστους των παραγωγών
(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της καινοτοµίας), καθώς και η χρησιµοποίηση
της παραγωγικής ικανότητας και οι περιορισµοί της παραγωγικής ικανότητας. Οι
παραδοχές αυτές δεν είναι πάντοτε εύκολο να επαληθευτούν, δεδοµένου ότι ο
καθορισµός των τιµών και των περιθωρίων κέρδους της επιχείρησης είναι πιθανό να
επηρεάζεται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και στρατηγικών αποφάσεων.

99.

Μια άλλη προσέγγιση για την εκτίµηση του «εύλογου» περιθωρίου κέρδους είναι να
εξεταστεί η φύση του ανταγωνισµού και τα χαρακτηριστικά της αγοράς χωρίς την
παράβαση και να συναχθεί το πιθανό περιθώριο κέρδους από τα πορίσµατα που
προκύπτουν µε τη βοήθεια των µοντέλων επιχειρησιακής οργάνωσης106.
Παραδείγµατος χάρη, αν δεν υπήρχε η παράβαση, οι τιµές θα ήταν πιθανό να τείνουν
προς το κόστος λόγω της σχετικής οµοιογένειας των αγαθών και της υπερβάλλουσας
παραγωγικής ικανότητας που υπάρχει στην αγορά· σε τέτοιες περιπτώσεις, το πιθανό
περιθώριο κέρδους των παραγωγών θα ήταν σχετικά χαµηλό107.
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Βλ. Bundesgerichtshof (Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, Γερµανία), στην απόφαση της 19ης Ιουνίου 2007,
υπόθεση αριθ. KBR 12/07 (σύµπραξη χονδρικού εµπορίου χαρτιού), που αναφέρεται στα περιθώρια
κέρδους που επιτυγχάνουν «συγκρίσιµοι κλάδοι».
Για τις σχετικές παρατηρήσεις όσον αφορά την επαρκή οµοιότητα, βλ. ανωτέρω παραγράφους 0-51 στο
µέρος 2, ενότητα II.
Π.χ. κατά πόσο ο ανταγωνισµός θα ήταν τόσο ισχυρός ώστε να ωθήσει την τιµή προς τα κάτω προς το
οριακό κόστος (σύµφωνα µε την υπόθεση του τέλειου ανταγωνισµού) ή κατά πόσο τα περιθώρια, λόγω
της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης, θα ήταν υψηλότερα ακόµη και χωρίς την παράβαση.
Βλ. επίσης παραγράφους 0 κ.ε. στο µέρος 2, ενότητα ΙΙ.
Το κόστος του κεφαλαίου (δηλ. το κόστος µε το οποίο µια επιχείρηση µπορεί να αντλήσει κεφάλαια
στην αγορά) θεωρείται ενίοτε ως µια κατά προσέγγιση εκτίµηση του «εύλογου» περιθωρίου κέρδους σε
τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, τα περιθώρια όταν δεν υπάρχει παράβαση, µπορεί να διαφέρουν αισθητά
από το κόστος του κεφαλαίου, παραδείγµατος χάρη όταν δεν υπάρχει τέλειος ανταγωνισµός ή εάν
υπάρχουν ειδικά πλεονεκτήµατα κόστους για ορισµένες επιχειρήσεις, ή σε περίπτωση αναταράξεων
στη ζήτηση και την προσφορά.
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100.

Προκύπτει σαφώς από τα ανωτέρω ότι τόσο η εκτίµηση του πιθανού κόστους σε
περίπτωση µη παράβασης όσο και η εκτίµηση του «εύλογου» περιθωρίου κέρδους
µπορεί, στην πράξη, να απαιτεί την αντιµετώπιση µιας σειράς δύσκολων θεµάτων.
Επιπλέον, η µέθοδος που στηρίζεται στο κόστος υποθέτει πρόσβαση σε δεδοµένα
που µπορεί να βρίσκονται στην κατοχή του αντιδίκου ή τρίτου µέρους. Εντούτοις,
ανάλογα µε τις περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης και τις απαιτήσεις βάσει
των εφαρµοστέων νοµικών κανόνων, η µέθοδος αυτή παρέχει χρήσιµα πορίσµατα
που συµβάλλουν στην εκτίµηση της βλάβης που προέκυψε λόγω της παράβασης των
αντιµονοπωλιακών κανόνων.

Γ.

Άλλες µέθοδοι

101.

Οι µέθοδοι που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης είναι εκείνες που
προς το παρόν θεωρούνται εγκυρότερες τόσο στη νοµική πρακτική όσο και σε
θεωρητικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο κατάλογος αυτός είναι
εξαντλητικός, πρώτον, δεδοµένου ότι οι µέθοδοι που περιγράφηκαν θα µπορούσαν
να εξελιχθούν περαιτέρω ή να διαµορφωθούν άλλες στην πράξη.

102.

∆εύτερον, υπάρχουν µέθοδοι που δεν εξετάζονται στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης
αλλά θα µπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιµες, ειδικότερα προκειµένου να
προσδιοριστεί ένα ανώτατο ή κατώτατο όριο108 ή µια κατά προσέγγιση εκτίµηση109
της βλάβης που έχει προκύψει. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα
νοµικά συστήµατα προβλέπουν τη δυνατότητα µιας κατά προσέγγιση εκτίµησης, τα
εθνικά δικαστήρια επέλεξαν πραγµατιστικές τεχνικές αντί µιας εξεζητηµένης
εφαρµογής των µεθόδων που περιγράφηκαν στις ενότητες Α και Β ανωτέρω, για τον
προσδιορισµό του ποσού της αποζηµίωσης που θα επιδικαστεί στους ζηµιωθέντες.
Παραδείγµατος χάρη, σε περιπτώσεις που ένας νεοεισερχόµενος έχει αποκλειστεί
από την αγορά κατά παράβαση του άρθρου 101 ή 102 της ΣΛΕΕ,
χρησιµοποιήθηκαν110 ορισµένες φορές επιχειρηµατικά σχέδια ως πηγή πληροφοριών
για τα πιθανά κέρδη µιας επιχείρησης, αν και ορισµένες φορές προσαρµόστηκαν
ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς ή µέσω της χρήσης δεδοµένων που αφορούν
την αγορά σύγκρισης ή επιχείρηση σύγκρισης.

103.

Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να προσδιορίσουν εάν, βάσει των εφαρµοστέων
κανόνων, µπορεί να γίνει αποδεκτή µια µέθοδος για την ποσοτικοποίηση της βλάβης
σε µια δεδοµένη υπόθεση, µε την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι αρχές της
αποτελεσµατικότητας και της ισοδυναµίας της νοµοθεσίας της ΕΕ.

IV.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ

104.

Κάθε µία από τις µεθόδους που περιγράφηκαν στις ενότητες II και III ανωτέρω
µπορεί, κατ’ αρχήν, να οδηγήσει σε χρήσιµα πορίσµατα για όλες τις παραβάσεις του

108

109

110

EL

Παραδείγµατος χάρη, µια εκτίµηση του ανώτατου ορίου θα µπορούσε να ληφθεί µέσω της ανάλυσης
της κρίσιµης ζηµίας. Η τεχνική αυτή εκτιµά για µια αύξηση της τιµής ποια µείωση της ποσότητας θα
καθιστούσε αυτή την αύξηση της τιµής µη αποδοτική.
Παραδείγµατος χάρη, θα µπορούσαν εκ πρώτης όψεως να προσδιοριστούν κέρδη αντιπαραδείγµατος
λαµβάνοντας ως µέτρο αναφοράς το κόστος του κεφαλαίου, µε την παραδοχή ότι, αν δεν υπήρχε η
παράβαση, η επιχείρηση θα είχε κερδίσει το κόστος του κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύει την
ελάχιστη απόδοση που απαιτείται από τους φορείς που παρέχουν κεφάλαιο σε µια επιχείρηση. Για τους
περιορισµούς αυτής της προσέγγισης, βλ. υποσηµείωση 103.
Βλ. για παράδειγµα Højesteret (Ανώτατο ∆ικαστήριο ∆ανίας), απόφαση της 20ής Απριλίου 2005,
υπόθεση UFR 2005.217H (GT Linien A/S κατά De Danske Statsbaner DSB και Scandlines A/S).
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άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ και τα διάφορα είδη βλάβης που συνήθως
προκαλούν αυτές οι παραβάσεις. Ειδικότερα, επιτρέπουν την εκτίµηση όχι µόνο του
ποσού του παράνοµου υπερτιµήµατος σε µια σύµπραξη καθορισµού τιµών, αλλά
επίσης, για παράδειγµα, του όγκου των πωλήσεων ή των διαφυγόντων κερδών µιας
εταιρείας που υφίσταται βλάβη λόγω του αποκλεισµού που επιβάλλει καταχρηστικά
ο κυρίαρχος ανταγωνιστής.
105.

Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι είναι απλώς δυνατό να εκτιµηθεί, και όχι να
µετρηθεί µε βεβαιότητα και ακρίβεια, πώς θα ήταν το υποθετικό σενάριο της µη
παράβασης. ∆εν υπάρχει µέθοδος που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως εκείνη που θα
ήταν, σε όλες τις περιπτώσεις, καταλληλότερη από τις άλλες. Κάθε µία από τις
µεθόδους που περιγράφηκαν ανωτέρω έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
πλεονεκτήµατα και αδυναµίες που την καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο
κατάλληλη για την εκτίµηση της βλάβης που έχει προξενηθεί σε συγκεκριµένες
περιστάσεις. Ειδικότερα, οι µέθοδοι διαφέρουν ως προς τον βαθµό στον οποίο είναι
απλές στην εφαρµογή τους, τον βαθµό στον οποίο στηρίζονται σε δεδοµένα που
είναι αποτέλεσµα πραγµατικών αλληλεπιδράσεων της αγοράς ή σε παραδοχές που
βασίζονται στην οικονοµική θεωρία και ως προς τον βαθµό στον οποίο λαµβάνουν
υπόψη παράγοντες εκτός της παράβασης που µπορεί να έχουν επηρεάσει την
κατάσταση των διαδίκων.

106.

Υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις µιας δεδοµένης υπόθεσης, η κατάλληλη
προσέγγιση για την ποσοτικοποίηση πρέπει να καθορίζεται, βάσει των εφαρµοστέων
νοµικών κανόνων. Μεταξύ των παραγόντων που µπορεί να ληφθούν υπόψη, εκτός
από τον απαιτούµενο βαθµό αποδείξεως και το βάρος της αποδείξεως βάσει των
εφαρµοστέων νοµικών κανόνων, είναι η διαθεσιµότητα δεδοµένων, το κόστος και ο
χρόνος που απαιτείται για τη συγκέντρωσή τους και η αναλογικότητά τους σε σχέση
µε το ύψος της αποζηµίωσης που ζητείται. Το κόστος που πρέπει να εξεταστεί σε
αυτό το πλαίσιο, µπορεί να µην είναι µόνο το κόστος που επωµίζεται το µέρος που
έχει το βάρος της αποδείξεως όταν εφαρµόζει τη µέθοδο, αλλά µπορεί να
περιλαµβάνει και το κόστος του άλλου µέρους για την αντίκρουση των ισχυρισµών
του και το κόστος του δικαστικού συστήµατος όταν το δικαστήριο αξιολογεί τα
αποτελέσµατα που παράγει η µέθοδος, πιθανόν µε τη βοήθεια εµπειρογνώµονα που
ορίζει το δικαστήριο. Το κόστος και το βάρος που φέρει το µέρος που υπέστη ζηµία
και η αναλογικότητά τους µπορεί επίσης να αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία στο
πλαίσιο της αρχής της αποτελεσµατικότητας111. Επιπλέον, η απόφαση βάσει του
εφαρµοστέου δικαίου για το εάν, και αν ναι, ποια από τις µεθόδους και τεχνικές που
παρουσιάστηκαν στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης θα πρέπει να εφαρµοστεί, µπορεί
να εξαρτάται επίσης και από τη διαθεσιµότητα άλλων στοιχείων, παραδείγµατος
χάρη αποδεικτικά στοιχεία που προσκοµίζονται από τις επιχειρήσεις σχετικά µε την
πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους που δείχνουν ότι µια αύξηση τιµής
που συµφωνήθηκε παράνοµα εφαρµόστηκε πράγµατι σε ένα ορισµένο ποσό.

107.

Μπορεί να συµβεί σε µια δεδοµένη υπόθεση να προβλέπεται η εφαρµογή
περισσότερων µεθόδων (π.χ. διαχρονική σύγκριση και σύγκριση µεταξύ
γεωγραφικών αγορών), είτε εναλλακτικά είτε σωρευτικά. Όταν δύο διαφορετικές
µέθοδοι παράγουν παρόµοια αποτελέσµατα, αυτά µπορεί να οδηγήσουν ένα νοµικό
σύστηµα στην απόδοση ισχυρότερης αποδεικτικής αξίας στην εκτίµηση της ζηµίας,
πιθανόν ενός κατώτατου ορίου, µε βάση αυτές τις µεθόδους. Αντίθετα, όταν η
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Βλ. ανωτέρω στην παράγραφο Error! Reference source not found., µέρος 1, ενότητα 1.
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εφαρµογή των δύο µεθόδων οδηγεί σε προφανώς αντικρουόµενα αποτελέσµατα
(ειδικότερα όταν οι δύο αντίδικοι στηρίζονται σε διαφορετική µέθοδο), κανονικά δεν
είναι σκόπιµο ούτε απλώς να ληφθεί ο µέσος όρος των δύο αποτελεσµάτων ούτε να
θεωρηθεί ότι τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα αλληλοακυρώνονται κατά την έννοια
ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη καµία από τις δύο µεθόδους. Σε ένα τέτοιο σενάριο
θα ήταν µάλλον σκόπιµο να εξεταστούν οι λόγοι για τα αποκλίνοντα αποτελέσµατα
και να αναλυθούν τα ισχυρά σηµεία και οι αδυναµίες κάθε µεθόδου και της
εφαρµογής της στην συγκεκριµένη υπόθεση.
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ΜΕΡΟΣ 3 – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
I.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

108.

Οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές µπορούν να έχουν το αποτέλεσµα της αύξησης των
τιµών που καταβάλλουν οι άµεσοι, αλλά συχνά και οι έµµεσοι112, πελάτες των
παραβατικών επιχειρήσεων για το σχετικό προϊόν. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα
παραβάσεων που οδηγούν σε αύξηση τιµών είναι οι συµπράξεις καθορισµού τιµών ή
η χρέωση υπερβολικών τιµών από δεσπόζουσα επιχείρηση. Οι πελάτες µπορεί
επίσης να υποστούν τις συνέπειες πρακτικών που περιορίζουν την παραγωγή ή
αφορούν την κατανοµή πελατών ή αγορών - δηλαδή στρεβλώσεων του
ανταγωνισµού που µε τη σειρά τους κατά κανόνα οδηγούν σε αύξηση των τιµών.
∆ιαφορετικό είδος βλάβης προκαλείται από παραβάσεις που επηρεάζουν αρνητικά
την θέση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην αγορά. Η ποσοτικοποίηση βλάβης του
είδους αυτού και των συνεπειών της για τους πελάτες εξετάζεται παρακάτω στο
µέρος 4.

109.

Στο µέτρο που οι παραβάσεις οδηγούν σε αύξηση των τιµών των σχετικών
προϊόντων, γίνεται διάκριση ανάµεσα σε δύο είδη113 βλάβης που προξενούνται από
τις παραβάσεις αυτές:
α) την βλάβη που απορρέει από το γεγονός ότι οι άµεσοι και έµµεσοι πελάτες των
επιχειρήσεων που κάνουν την παράβαση πρέπει να πληρώσουν περισσότερο
(υπερτίµηµα) για κάθε προϊόν που αγοράζουν από ό,τι χωρίς την παράβαση. Αυτό το
είδος βλάβης εξετάζεται περαιτέρω στην ενότητα ΙΙ· και
β) την βλάβη που απορρέει από το λεγόµενο «αποτέλεσµα όγκου», που οφείλεται
στο γεγονός ότι αγοράζονται λιγότερα προϊόντα εξαιτίας της αύξησης των τιµών
τους. Αυτό το είδος βλάβης εξετάζεται περαιτέρω στην ενότητα ΙΙΙ.
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Άµεσοι πελάτες είναι εκείνοι που αγοράζουν προϊόντα απευθείας από µια από τις παραβατικές
επιχειρήσεις. Έµµεσοι πελάτες είναι εκείνοι που αγοράζουν προϊόντα επηρεαζόµενα από την παράβαση
από τους άµεσους πελάτες ή από άλλους έµµεσους πελάτες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις
που δεν παραβαίνουν οι ίδιες τους κανόνες ανταγωνισµού µπορούν να αυξήσουν τις τιµές τους,
δεδοµένου ότι οι τιµές της αγοράς είναι υψηλότερες εξαιτίας της παράβασης. Οι πελάτες που
προµηθεύονται προϊόντα από τις επιχειρήσεις αυτές αναφέρονται ενίοτε ως «ευρύτερη πελατεία». Ο
βαθµός στον οποίο οι πελάτες αυτοί µπορούν να αξιώσουν αποζηµίωση για τη βλάβη που υπέστησαν
από τις παραβατικές επιχειρήσεις, εξαρτάται από τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις.
Για άλλα είδη βλάβης, βλ. ανωτέρω παράγραφο 0 στο µέρος 1, ενότητα ΙΙΙ.
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Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει σχηµατικά τα δύο αυτά αποτελέσµατα:

Τιµή

P2
P1

A

B
Ζήτηση

0

Q1

Ποσότητα

110.

είναι η τιµή που χρεώνεται εάν δεν υπάρχει παράβαση του άρθρου 101 ή 102 της
ΣΛΕΕ που να επηρεάζει την αγορά. Σε µια τελείως ανταγωνιστική αγορά, η τιµή
αυτή θα ισούται µε το οριακό κόστος114 που φέρει ο προµηθευτής προκειµένου να
προσφέρει το σχετικό προϊόν. Πολλές αγορές δεν είναι στην πράξη τελείως
ανταγωνιστικές και οι τιµές χωρίς παράβαση στις αγορές αυτές θα υπερβαίνουν το
επίπεδο του οριακού κόστους. Στην τιµή P1, οι πελάτες αγοράζουν την ποσότητα Q1.

111.

P2 είναι η µεγαλύτερη τιµή που προκύπτει από παράβαση η οποία έχει επίπτωση
στην τιµή. Αυτό οδηγεί σε χαµηλότερη ζήτηση (Q2) διότι ορισµένοι πελάτες θα
θεωρήσουν ότι η υψηλότερη τιµή που πρέπει να καταβάλουν υπερβαίνει την αξία
που θα έχουν από την κατοχή του προϊόντος ή την χρήση της υπηρεσίας. Αυτό
περιγράφεται ως «αποτέλεσµα όγκου» ή «αποτέλεσµα ποσότητας». Ο βαθµός στον
οποίο η αύξηση των τιµών επηρεάζει την ζήτηση εξαρτάται από την ελαστικότητα
της ζήτησης115.

112.

Το ορθογώνιο Α αντιπροσωπεύει την αξία που µεταβιβάζεται από τους πελάτες
στους παραβάτες εξαιτίας της παράβασης: οι πελάτες που αγοράζουν στην
υψηλότερη τιµή P2 πρέπει να µεταβιβάσουν περισσότερα χρήµατα στην παραβατική
επιχείρηση (επιχειρήσεις) προκειµένου να αποκτήσουν το προϊόν. Μπορούν να
ζητήσουν αποζηµίωση για το γεγονός ότι πλήρωσαν περισσότερο και στην ενότητα
ΙΙ που ακολουθεί εξηγείται µε ποιον τρόπο µπορεί να ποσοτικοποιηθεί η βλάβη
αυτή.

114
115
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Q2

Πρόκειται για το κόστος που φέρουν οι προµηθευτές για να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά µία
µονάδα.
Η ελαστικότητα της ζήτησης µετρά το ποσοστό στο οποίο η πωλούµενη ποσότητα ενός προϊόντος σε
δεδοµένη αγορά µεταβάλλεται σε σχέση µε την αύξηση της τιµής κατά µια ποσοστιαία µονάδα για ένα
συγκεκριµένο επίπεδο ζήτησης, και παρέχει µια χρήσιµη ένδειξη της έκτασης του αποτελέσµατος
όγκου για µικρές µεταβολές των τιµών.
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113.

Το τρίγωνο Β αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα όγκου και συνεπώς την αξία που θα
στερούνταν όσοι θα αγόραζαν το προϊόν στην τιµή P1, αλλά δεν το αγοράζουν όταν
η τιµή αυξάνεται σε P2116.

114.

Ορισµένοι πελάτες χρησιµοποιούν το σχετικό προϊόν για δικές τους εµπορικές
δραστηριότητες, για παράδειγµα, για να το µεταπωλήσουν ή να το χρησιµοποιήσουν
για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Όταν δεν αγοράζουν στην τιµή P2 (ή
αγοράζουν µικρότερη ποσότητα) τότε χάνουν το κέρδος που θα είχαν σε περίπτωση
που ήταν σε θέση να το αγοράσουν στην τιµή P1. Μπορούν να ζητήσουν
αποζηµίωση για την εν λόγω απώλεια κερδών και στην ενότητα ΙΙΙ που ακολουθεί
εξηγείται µε ποιον τρόπο µπορεί να ποσοτικοποιηθεί η απώλεια αυτή. Άλλοι πελάτες
είναι τελικοί καταναλωτές. Εάν αυτοί δεν αγοράσουν στην τιµή P2, τότε στερούνται
την ωφέλεια των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, για τα οποία αυτοί θα ήταν
διατεθειµένοι να καταβάλουν την τιµή P1117. Οι εφαρµοστέες νοµικές διατάξεις
ενδέχεται να προβλέπουν αποζηµίωση για το σύνολο ή µόνον ένα µέρος της βλάβης
λόγω του ότι στερούνται την ωφέλεια του προϊόντος. Αν µη τι άλλο, οι τελικοί
καταναλωτές που πρέπει να φέρουν υψηλότερο κόστος (π.χ. για την αγορά
υποκατάστατου) και που, συνεπώς, έχουν υποστεί πραγµατική ζηµία118 πρέπει να
µπορούν να λάβουν αποζηµίωση.

115.

Τα ανωτέρω συνοψίζουν τις βασικές επιπτώσεις που έχουν στην αγορά οι
παραβάσεις που οδηγούν σε υψηλότερη τιµή πώλησης. Οι παραβάσεις των άρθρων
101 ή 102 της ΣΛΕΕ µπορούν επίσης να επηρεάσουν την πλευρά της ζήτησης και να
οδηγήσουν στην καταβολή χαµηλότερων τιµών αγοράς από τους παραβάτες κατά
τον δικό τους εφοδιασµό µε προϊόντα, π.χ. στην περίπτωση σύµπραξης αγοραστών ή
κατάχρησης ισχύος στην αγορά από δεσπόζοντα αγοραστή έναντι των προµηθευτών
του. Στην περίπτωση αυτή, η επίπτωση της τιµής θα ήταν ένα «υποτίµηµα» για τον
προµηθευτή του παραβάτη, και συχνά ένα «υπερτίµηµα» για τις αγορές επόµενων
σταδίων π.χ. για τους άµεσους και έµµεσους πελάτες του παραβάτη119. Οι ίδιες
µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την ποσοτικοποίηση του υπερτιµήµατος µπορούν,
κατ’ αρχήν, να χρησιµοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση του υποτιµήµατος, π.χ.
των χαµηλότερων τιµών που κατέβαλαν τα µέλη σύµπραξης αγοραστών έναντι των
προµηθευτών τους.

116.

Οι ίδιες µέθοδοι µπορεί, κατ’ αρχήν, να χρησιµοποιηθούν επίσης120 όταν εκ πρώτης
όψεως δεν είναι ορατό ένα υπερτίµηµα, διότι η παράβαση συνέβαλε στην τεχνητή
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Για την οικονοµία ως σύνολο, το τρίγωνο αυτό αντιπροσωπεύει συνεπώς την απώλεια αξίας που έχουν
οι πελάτες εξαιτίας της µείωσης της παραγωγής: ενώ το υπερτίµηµα επηρεάζει την κατανοµή πλούτου
στο εσωτερικό της οικονοµίας, το τρίγωνο Β αντιπροσωπεύει την ευηµερία που δεν παράγεται εξαιτίας
της παράβασης. Αυτό είναι γνωστό στα οικονοµικά ως «καθαρή απώλεια ευηµερίας» (deadweight
loss).
Είναι επίσης δυνατό οι πελάτες να ήταν διατεθειµένοι να καταβάλουν τιµή υψηλότερη από την P1, αλλά
χαµηλότερη από την P2.
Για αυτόν τον νοµικό όρο, βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04 Manfredi,
Συλλογή 2006, σ. I-6619, σκέψη 95.
Προκειµένου να συµπιέσουν τις τιµές των εισροών, τα µέλη της σύµπραξης ή οι αγοραστές που
κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις αγορές επόµενου σταδίου είναι πιθανό να περιορίσουν τις από µέρους
τους αγορές εισροών µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι πωλήσεις της παραγωγής και να αυξηθούν οι τιµές
στις αγορές επόµενου σταδίου.
Μόνο η µέθοδος που βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ δύο χρονικών περιόδων στη µεταβλητή «πριν και
κατά τη διάρκεια» της σύγκρισης (δηλ. η σύγκριση των τιµών κατά την περίοδο της παράβασης µε τις
τιµές που ίσχυαν πριν από την παράβαση) θα ήταν προφανώς ακατάλληλη, εκτός αν εφαρµοστούν
ανάλυση παλινδρόµησης ή απλές προσαρµογές για να εξηγηθούν παράγοντες οι οποίοι θα είχαν
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σταθεροποίηση των τιµών για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο κατά την οποία οι
τιµές θα είχαν υποχωρήσει υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς (δηλ. χωρίς την
παράβαση). Στο εξής, ο όρος «υπερτίµηµα» περιλαµβάνει και αυτές τις καταστάσεις.
II.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

117.

∆ιαφορετικά είδη παραβάσεων δηµιουργούν άµεσα ή έµµεσα υπερτιµήµατα. Οι
αγωγές αποζηµίωσης για µονοπωλιακές πρακτικές συχνά αφορούν υπερτιµήµατα
εξαιτίας συµπράξεων, θέµα το οποίο πραγµατεύεται στη συνέχεια η ενότητα Α. Η
ποσοτικοποίηση των υπερτιµηµάτων που προκαλούνται από άλλα είδη παραβάσεων
αποτελεί θέµα το οποίο πραγµατεύεται κατωτέρω η ενότητα Β.

A.

Ποσοτικοποίηση υπερτιµηµάτων που οφείλονται σε συµπράξεις

118.

Σε µια αγωγή αποζηµίωσης, θα είναι αναγκαίο – εντός του πλαισίου που παρέχουν οι
ισχύουσες νοµικές διατάξεις – να ποσοτικοποιηθεί το υπερτίµηµα που κατέβαλε ο
ενάγων. Για τις επιπτώσεις των συµπράξεων έχουν γίνει οικονοµικές και νοµικές
µελέτες. Ορισµένα συµπεράσµατα από τις µελέτες αυτές παρατίθεται κατωτέρω
στην ενότητα 1. Σε αγωγές αποζηµίωσης, είναι σκόπιµο να γίνεται διάκριση
ανάµεσα στο αρχικό υπερτίµηµα που κατέβαλε ο άµεσος πελάτης της παραβατικής
επιχείρησης (βλ. κατωτέρω ενότητα 2) και την πιθανή βλάβη την οποία επιφέρει το
εν λόγω υπερτίµηµα σε έµµεσους πελάτες σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας
προσφοράς (ενότητα 3).

(1)

Επιπτώσεις των συµπράξεων

119.

Οι συµπράξεις είναι συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ δύο ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων µε σκοπό τον επηρεασµό των παραµέτρων του
ανταγωνισµού µέσω πρακτικών όπως ο προσυνεννοηµένος καθορισµός της τιµής
αγοράς ή πώλησης ή άλλων εµπορικών όρων, ο καταµερισµός της παραγωγής, οι
ποσοστώσεις στις πωλήσεις ή επιµερισµός αγορών (περιλαµβανοµένης της νόθευσης
των διαγωνισµών). Προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι πρακτικές αυτές
συνιστούν παράβαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ δεν είναι αναγκαίο να
ποσοτικοποιηθούν οι συγκεκριµένες επιπτώσεις µιας τέτοιας πρακτικής, διότι
αντικείµενο της σύµπραξης είναι η παρεµπόδιση, ο περιορισµός ή η στρέβλωση του
ανταγωνισµού121.

120.

Η παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού εκθέτει τα µέλη µιας σύµπραξης στον
κίνδυνο να αποκαλυφθούν οι ενέργειές τους και, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν
αντικείµενο απόφασης µε την οποία διαπιστώνεται παράβαση και τους επιβάλλονται
πρόστιµα. Το γεγονός και µόνον ότι οι επιχειρήσεις παρά ταύτα προβαίνουν σε
τέτοιες παράνοµες ενέργειες δείχνει ότι αναµένουν σηµαντικά οφέλη από αυτές,
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οδηγήσει σε µείωση της τιµής υπό κανονικές συνθήκες της αγοράς (π.χ. µείωση του κόστους των
πρώτων υλών).
Βλ. αποφάσεις του Γενικού ∆ικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-25/95 κλπ Cimenteries
CBR SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. II-491, σκέψεις 837, 1531, 2589. Υπόθεση T-202/98, Tate
& Lyle κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ. II-2035, σκέψεις 72-74. Βλ. επίσης την ανακοίνωση της
Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της
Συνθήκης, ΕΕ C 101 της 27.4.2004, σ. 97, παράγραφοι 20–23.
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δηλαδή ότι η σύµπραξη θα επηρεάσει την αγορά και, ως εκ τούτου, τους πελάτες
τους122.
121.

Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής εξέτασε τα εµπειρικά
δεδοµένα όσον αφορά την ύπαρξη συνεπειών από υπερτιµήµατα και την έκτασή
τους123. Η εν λόγω µελέτη στηρίζεται σε µια σειρά υφιστάµενων εµπειρικών
µελετών όσον αφορά τα αποτελέσµατα των συµπράξεων. Συγκεκριµένα, εξειδικεύει
το δείγµα των συµπράξεων που εξετάσθηκαν στην πλέον διεξοδική µελέτη που
υπάρχει, λαµβάνοντας υπόψη µόνον συµπράξεις (α) που συστάθηκαν µετά το 1960
(δηλαδή µόνον πρόσφατες συµπράξεις), (β) για τις οποίες υπήρχε εκτίµηση του
µέσου υπερτιµήµατος (αντί για απλή εκτίµηση του υψηλότερου ή του χαµηλότερου
υπερτιµήµατος), (γ) για τις οποίες η σχετική βασική µελέτη εξηγούσε ρητά τη
µέθοδο υπολογισµού της εκτίµησης του µέσου υπερτιµήµατος, και (δ) οι οποίες
είχαν αποτελέσει αντικείµενο πανεπιστηµιακών άρθρων ή κεφαλαίων βιβλίων
ελεγµένων από οµοτίµους124. Μολονότι απαιτείται κάποια προσοχή στην ερµηνεία
των αποτελεσµάτων της προσπάθειας αυτής125, η µελέτη που εκπονήθηκε για
λογαριασµό της Επιτροπής περιέχει ορισµένες χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά
τις επιπτώσεις των συµπράξεων.

122.

Με βάση παρατηρηθέντα στοιχεία, η µελέτη διαπίστωσε ότι στο 93% των
περιπτώσεων που εξετάστηκαν, οι συµπράξεις όντως οδηγούν σε υπερτίµηµα. Όσον
αφορά το µέγεθος του υπερτιµήµατος λόγω σύµπραξης, η µελέτη κατέληξε στα
εξής:126
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Βλ. επίσης την απόφαση του Kammergericht Berlin (Ανώτατο Περιφερειακού ∆ικαστηρίου, Βερολίνο)
της 1ης Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση αριθ. 2 U 10/03, όπου το δικαστήριο αναφέρθηκε σε παρόµοιο
επιχείρηµα.
Βλ. εξωτερική µελέτη για λογαριασµό της Επιτροπής «Quantifying antitrust damages» (2009), σσ. 88
κ.ε.,
που
δηµοσιεύεται
στη
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html
Συνολικά η µελέτη εξετάζει 114 συµπράξεις για διαφορετικά είδη αθέµιτων συµπράξεων,
περιλαµβανοµένης της νόθευσης διαγωνισµών. Το δείγµα περιλαµβάνει διεθνείς και εθνικές
συµπράξεις που είχαν επιπτώσεις σε ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών οικονοµικών κλάδων. Η
γεωγραφική κατανοµή του δείγµατος περιλαµβάνει τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς και συµπράξεις
από την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσµου.
Συγκεκριµένα, οι συµπράξεις που επηρεάζουν την αγορά ενδέχεται να τραβούν περισσότερο την
προσοχή εµπειρικών µελετών από εκείνες που δεν την επηρεάζουν, πράγµα το οποίο µπορεί να
δηµιουργήσει µεροληψία στα πορίσµατα· βλ. την µελέτη ‘Quantifying antitrust damages’, σ. 89 (µε
παραποµπή στην υποσηµείωση 122) για περαιτέρω λεπτοµέρειες όσον αφορά την ερµηνεία των
δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στην µελέτη αυτή.
Μελέτη «Quantifying antitrust damages», σ. 91 (παραποµπή στην υποσηµείωση 122). Το µέγεθος
εκφράζεται ως ποσοστό επί της πραγµατικής τιµής. Αυτό σηµαίνει ότι εάν η πραγµατική τιµή (δηλαδή
η τιµή που καταβλήθηκε ως αποτέλεσµα της παράβασης) είναι 100 ευρώ και το υπερτίµηµα είναι 10%,
η τιµή χωρίς την παράβαση θεωρείται ότι είναι 90 ευρώ.
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123.

Συνεπώς, σύµφωνα µε την µελέτη, υπάρχει σηµαντική απόκλιση στα υπερτιµήµατα
που παρατηρήθηκαν (ορισµένες συµπράξεις έχουν µάλιστα υπερτίµηµα άνω του
50%). Περίπου των 70% των συµπράξεων που λαµβάνονται υπόψη στη µελέτη
οδηγούν σε υπερτίµηµα 10-40%. Το µέσο παρατηρηθέν υπερτίµηµα στις συµπράξεις
αυτές είναι 20%.

124.

Τα πορίσµατα που συνάγονται από τη µελέτη αυτή συµφωνούν µε εκείνα άλλων
διαθέσιµων εµπειρικών µελετών, ιδίως µάλιστα ως προς το ότι (α) η συντριπτική
πλειοψηφία των συµπράξεων όντως οδηγούν σε υπερτίµηµα και (β) υπάρχει
σηµαντική µεταβλητότητα τα παρατηρηθέντα υπερτιµήµατα. Επίσης, όλες οι άλλες
εµπειρικές µελέτες καταλήγουν σε µεγάλο βαθµό σε παρόµοια εκτίµηση του ύψους
του µέσου υπερτιµήµατα, όπως περιγράφηκε ανωτέρω127.

125.

Τα πορίσµατα αυτά, όσον αφορά τις επιπτώσεις των συµπράξεων, δεν αντικαθιστούν
την ποσοτικοποίηση της συγκεκριµένης βλάβης που υπέστησαν οι ενάγοντες σε µια
συγκεκριµένη υπόθεση. Ωστόσο, µε βάση τέτοια εµπειρικά στοιχεία, υπήρξαν εθνικά
δικαστήρια που υποστήριξαν ότι είναι πιθανό οι συµπράξεις κατά κανόνα να
οδηγούν σε υπερτίµηµα και ότι όσο πιο µακροχρόνια και διατηρήσιµη η σύµπραξη,
τόσο δυσκολότερο είναι για τον εναγόµενο να ισχυριστεί ότι δεν υπήρξε αρνητικός
αντίκτυπος στις τιµές σε µια συγκεκριµένη υπόθεση128. Τέτοια συµπεράσµατα,
πάντως, είναι θέµα εθνικού νοµικού συστήµατος.

(2)

Το αρχικό υπερτίµηµα που καταβλήθηκε από τον άµεσο πελάτη

126.

Όλες οι µέθοδοι και τεχνικές που περιγράφονται ανωτέρω στο µέρος 2 µπορούν,
κατ’ αρχήν, να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του αρχικού υπερτιµήµατος
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Για λεπτοµέρειες και περαιτέρω παραποµπές, βλ. τη µελέτη «Quantifying antitrust damages», σσ. 89
κ.ε. ( παραποµπή στην υποσηµείωση 122).
Βλ. π.χ. Bundesgerichtshof (Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, Γερµανία), απόφαση της 28ης Ιουνίου 2005,
υπόθεση αριθ. KRB 2/05 (Transportable concrete) (στο πλαίσιο της εκτίµησης των παράνοµων κερδών
που αποκόµισαν τα µέλη σύµπραξης µε σκοπό τον υπολογισµό προστίµου).
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που κατέβαλαν οι άµεσοι πελάτες της παραβατικής επιχείρησης129. Επίσης, άλλα
είδη αποδεικτικών στοιχείων (όπως, π.χ., ειδική συµφωνία για την αύξηση των τιµών
όπως προκύπτει από εσωτερικά έγγραφα) µπορούν επίσης να δώσουν πολύτιµες
πληροφορίες όσον αφορά το µέγεθος του υπερτιµήµατος. ∆εδοµένου ότι το αρχικό
υπερτίµηµα αποτελεί µεταβίβαση χρηµάτων από τον άµεσο πελάτη στην παραβατική
επιχείρηση, κάθε πληροφορία σχετικά µε τα παράνοµα κέρδη που αποκόµισαν οι
παραβάτες µπορεί επίσης να χρησιµεύσει για τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος130.
127.

Για να γίνει αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι
και τεχνικές για να εκτιµηθούν οι τιµές που θα ίσχυαν σε περίπτωση έλλειψης
παράβασης, και µε βάση την εκτίµηση αυτή να υπολογιστεί το υπερτίµηµα που
κατέβαλαν οι πελάτες της παραβατικής επιχείρησης, µπορεί να ληφθεί υπόψη το
σχηµατικό παράδειγµα της σύµπραξης στον τοµέα των αλεύρων που ήδη
προαναφέρθηκε στο µέρος 2131.
Η σύµπραξη στον τοµέα των αλεύρων
Στο παράδειγµα, υπάρχουν τέσσερεις επιχειρήσεις που παράγουν το σύνολο των
αλεύρων σε ένα κράτος µέλος (Αλευροβιοµηχανία A, Αλευροβιοµηχανία B,
Αλευροβιοµηχανία Γ και Αλευροβιοµηχανία ∆). Οι αλευροβιοµηχανίες αυτές
αγοράζουν δηµητριακά από διάφορους παραγωγούς, τα αλέθουν, υποβάλλουν τα
άλευρα στην κατάλληλη επεξεργασία, τα συσκευάζουν και τα πωλούν σε
αρτοποιούς. Οι αρτοποιοί χρησιµοποιούν τα άλευρα για την παραγωγή άρτου τον
οποίο πωλούν στους καταναλωτές και στα σουπερµάρκετ.
Η εθνική αρχή ανταγωνισµού διεξάγει έρευνα αγοράς διότι έχει υπόνοιες για
προσυνεννοηµένο καθορισµό τιµών και τον Ιανουάριο του 2008 προβαίνει σε
αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των αλευροβιοµηχανιών. Τον Ιούλιο
του 2010, η αρχή ανταγωνισµού εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε την οποία και οι
τέσσερις αλευροβιοµηχανίες παρέβησαν το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ λόγω της
συµµετοχής τους, από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007, σε
ενιαία και συνεχή παράβαση στον τοµέα της παραγωγής αλεύρων, σε ολόκληρη την
επικράτεια του κράτους µέλους. Η παράβαση συνίστατο στον προσυνεννοηµένο
καθορισµό τιµών.
Ένας αρτοποιός που είχε αγοράσει άλευρα από µια από τις εν λόγω αλευροβιοµηχανίες
(Αλευροβιοµηχανία Α) ασκεί αγωγή κατ’ αυτού για αποζηµίωση λόγω της βλάβης που
υπέστη εξαιτίας της παράβασης του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ132. Ο αρτοποιός ισχυρίζεται
ότι η παράβαση οδήγησε σε αύξηση των τιµών των αλεύρων και αξιώνει αποζηµίωση
για το υπερτίµηµα που κατέβαλε για όλες τις αγορές αλεύρων τις οποίες
πραγµατοποίησε το 2005, το 2006 και το 2007.
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Αυτές οι µέθοδοι και τεχνικές µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του
υπερτιµήµατος που κατέβαλε η ευρύτερη πελατεία (βλ. υποσηµείωση Error! Bookmark not defined.
ανωτέρω), εφόσον οι εφαρµοστέες νοµικές διατάξεις προβλέπουν ότι δικαιούνται αποζηµίωση.
Βλ. επίσης άρθρο 33(3)(3) του γερµανικού νόµου περί περιορισµών του ανταγωνισµού (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen), που ορίζει ότι κατά την εκτίµηση της αποζηµίωσης µπορεί να ληφθεί
υπόψη το µερίδιο των κερδών που αποκόµισε η επιχείρηση από την παράβαση την οποία διέπραξε.
Οποιαδήποτε οµοιότητα του παραδείγµατος µε πραγµατικά συµβάντα είναι καθαρή σύµπτωση. Το
παράδειγµα δεν αντανακλά τη γνώµη της Επιτροπής για κάποια συγκεκριµένη επιχείρηση ή τοµέα ούτε
για τον ορισµό της αγοράς σε έναν τέτοιον τοµέα.
Η εθνική νοµοθεσία µπορεί να προβλέπει ότι όλα τα µέλη µιας σύµπραξης φέρουν από κοινού και εις
ολόκληρον την ευθύνη για το σύνολο της ζηµίας που προκάλεσε η σύµπραξη. Το παρόν παράδειγµα
δεν έχει σχέση µε τους κανόνες αυτούς.
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128.

Ο αρτοποιός είναι άµεσος πελάτης µιας από τις παραβατικές επιχειρήσεις. Εάν η
παράβαση προκάλεσε αύξηση των τιµών, ο αρτοποιός κατέβαλλε υπερτίµηµα για
κάθε µονάδα αλεύρων που αγόραζε καθ’ όλη την περίοδο που η τιµή ήταν αυξηµένη.
Η εφαρµογή των µεθόδων και τεχνικών που περιγράφονται θα καταλήξει σε
εκτίµηση της τιµής την οποία ο αρτοπαραγωγός θα κατέβαλλε για τα άλευρα σε
περίπτωση που δεν είχε διαπραχθεί παράβαση. Το υπερτίµηµα που προκάλεσε η
σύµπραξη υπολογίζεται αφαιρώντας την τιµή άνευ παραβάσεως από την τιµή που
πραγµατικά κατέβαλε ο αρτοποιός. Το ποσό αυτό πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί
τον αριθµό των µονάδων που αγόρασε ο αρτοποιός ούτως ώστε να υπολογιστεί η
πραγµατική άµεση ζηµία λόγω υπερτιµήµατος (µε την παραδοχή ότι δεν υπήρξαν
σηµαντικές µεταβολές στο υπερτίµηµα κατά την διάρκεια της περιόδου της
παράβασης).

129.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στο µέρος 2, υπάρχουν αρκετές µέθοδοι και τεχνικές που
εν γένει είναι κατάλληλες για την ποσοτικοποίηση της άνευ παραβάσεως τιµής.
Σηµειωτέον ότι η εν λόγω άνευ παραβάσεως τιµή είναι κατ' ανάγκην υποθετική και
ως εκ τούτου αποτελεί εκτίµηση και µόνον133. Η επιλογή µεθόδου και τεχνικής στο
πλαίσιο συγκεκριµένης αγωγής εξαρτάται από ευρύ φάσµα παραγόντων, ιδίως τις
απαιτήσεις που ισχύουν για τον βαθµό αποδείξεως βάσει της εφαρµοστέας
νοµοθεσίας και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων134. Για την εκτίµηση του
υπερτιµήµατος που κατέβαλε το αρτοποιείο στο παράδειγµα θα χρησιµοποιηθούν
συγκριτικές µέθοδοι διότι αυτές είναι οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες στην πράξη
και συχνά τα αποτελέσµατά τους είναι χρήσιµα για την ποσοτικοποίηση του αρχικού
υπερτιµήµατος.

α.

Σύγκριση σε διαχρονική βάση

130.

Στο παρόν παράδειγµα, το αρτοποιείο που άσκησε την αγωγή αγόρασε άλευρα από
την Αλευροβιοµηχανία Α πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το χρονικό διάστηµα για
το οποίο η εθνική αρχή ανταγωνισµού διαπίστωσε την ύπαρξη παράβασης. Όπως
περιγράφεται ανωτέρω, η χρησιµοποίηση των τιµών που καταβλήθηκαν στην πράξη
πριν ή µετά την παράβαση για να συναχθούν οι τιµές που θα ίσχυαν χωρίς την
παράβαση καθιστά, εν πρώτοις, αναγκαίο να προσδιοριστεί ποιες τιµές
επηρεάστηκαν από την παράβαση και ποιες όχι. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
διαπιστωθεί σε ποιό σηµείο η παράβαση της σύµπραξης άρχισε να επηρεάζει την
αγορά αλεύρων και σε ποιο σηµείο έληξε η επίδρασή της.

131.

Στην παρούσα περίπτωση, η εθνική αρχή ανταγωνισµού έχει προσδιορίσει τη
χρονική διάρκεια της παράβασης. Μάλιστα, η απόφαση αναφέρει λεπτοµερώς τα
στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η αρχή ανταγωνισµού, από τα οποία απορρέει ότι
οι αλευροβιοµηχανίες είχαν συναντηθεί τον Ιανουάριο του 2005 για να συζητήσουν
τις τιµές και ότι συνέχισαν τις συναντήσεις τους σε µηνιαία βάση µε σκοπό την
αναπροσαρµογή των τιµολογιακών τους συνεννοήσεων. Η τελευταία συνάντηση
πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2007. Η αρχή ανταγωνισµού δεν βρήκε
αποδεικτικά στοιχεία για τις συναντήσεις κατά την επιθεώρηση των
αλευροβιοµηχανιών τον Ιανουάριο του 2008. Για τον λόγο αυτόν, ως πρώτο βήµα,
φαίνεται να είναι κατάλληλες για µια διαχρονική σύγκριση οι τιµές προ του

133
134

EL

Βλ. ανωτέρω παραγράφους 0-14 στο µέρος 1, ενότητα II.
Βλ. επίσης παραγράφους 0-102 κ.ε. στο µέρος 2, ενότητα ΙΙΙ.
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Ιανουαρίου του 2005 και µετά τον ∆εκέµβριο του 2007. Ωστόσο, όπως περιγράφεται
στο µέρος 2, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω σε ποιο βαθµό τα αριθµητικά αυτά
στοιχεία µπορούν να χρησιµεύσουν ως τιµές σύγκρισης:
132.

Όπως προαναφέρεται, η απόφαση µιας αρχής ανταγωνισµού µπορεί να περιορίσει
την διαπίστωση µιας παράβασης σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για το
οποίο υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις, υποδεικνύοντας ότι η παράβαση µπορεί να
είχε µεγαλύτερη διάρκεια135. Ως εκ τούτου, µπορεί να είναι σκόπιµο να µη
χρησιµοποιηθούν τα σχετικά στοιχεία για τις τιµές της περιόδου που µπορεί να είχαν
επηρεαστεί από την παράβαση (και συνεπώς να περικλείουν ένα υπερτίµηµα),
µολονότι τα στοιχεία αυτά µπορούν, παρά ταύτα, να χρησιµοποιηθούν προκειµένου
να προσδιορισθεί ένα κατώτατο όριο για την εκτίµηση της αποζηµίωσης, δηλ. για να
γίνει µια ασφαλής εκτίµηση της ελάχιστης βλάβης που προκλήθηκε.

133.

Επίσης, ο χρονικός ορίζοντας της παράβασης µπορεί να διαφέρει από τον χρονικό
ορίζοντα των αποτελεσµάτων της. Οι αλευροβιοµηχανίες παρέβησαν το άρθρο 101
της ΣΛΕΕ µε την σύναψη αντιανταγωνιστικής συµφωνίας. Προκειµένου να
προσδιοριστεί ποιές από τις παρατηρηθείσες τιµές θα µπορούσαν να θεωρηθούν
ανεπηρέαστες από την παράβαση, πρέπει να εξεταστεί ο χρονικός ορίζοντας των
επιπτώσεων της συµφωνίας, και όχι ο χρόνος σύναψής της. Εάν είναι δυνατόν να
αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του
2005, αλλά ότι η συµφωνία τους τέθηκε σε εφαρµογή από τον Μάρτιο του 2005 και
µετά, οι τιµές προ του Μαρτίου 2005 θα θεωρηθούν ανεπηρέαστες από την
παράβαση.

134.

Όσον αφορά την καταλληλότητα της χρησιµοποίησης τιµών που παρατηρήθηκαν
µετά τη λήξη της παράβασης, είναι δυνατόν τα αποτελέσµατα της σύµπραξης να
είναι αισθητά στην αγορά ακόµη και αφού τα µέλη της σύµπραξης παύσουν να
συµµετέχουν στο είδος της συνεργασίας που απαγορεύεται από το άρθρο 101 της
ΣΛΕΕ136. Αυτό µπορεί να συµβαίνει ιδίως στην περίπτωση ολιγοπωλιακών αγορών
στις οποίες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται λόγω της σύµπραξης µπορούν να
επιτρέψουν στα µέλη αυτής να υιοθετήσουν σε διατηρήσιµη βάση – µετά τον
τερµατισµό της παράβασης – συµπεριφορά που αποβλέπει στην πραγµατοποίηση
πωλήσεων σε τιµή υψηλότερη από την τιµή που ενδεχοµένως να αντιστοιχούσε στην
έλλειψη της παράβασης, χωρίς να εφαρµόσουν πρακτικές απαγορευόµενες από το
άρθρο 101 της ΣΛΕΕ137. Είναι επίσης δυνατό, µετά τον τερµατισµό της σύµπραξης,
πρώην µέλη αυτής να διαπράξουν άλλο είδος παράβασης των κανόνων
ανταγωνισµού που να οδηγεί σε αύξηση των τιµών για τους πελάτες τους. Στις
περιπτώσεις αυτές, οιαδήποτε διαχρονική σύγκριση µε βάση τις τιµές που
παρατηρήθηκαν µετά τον τερµατισµό της παράβασης µπορεί να οδηγήσουν σε
υποεκτίµηση του υπερτιµήµατος που κατέβαλαν οι πελάτες των παραβατών, καθότι
οι µετά την παράβαση τιµές ενδέχεται να εξακολουθούν να επηρεάζονται από µια
παράβαση. Σε περίπτωση κατά την οποία στο παρόν παράδειγµα, το ενάγον
αρτοποιείο έχει λόγους να θεωρεί ότι αυτό µπορεί να συνέβη σε σχέση µε τις τιµές
που καταβλήθηκαν το 2008 και τα επόµενα έτη, θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει
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Βλ. ανωτέρω παράγραφο 36 στο µέρος 2, ενότητα II.
Βλ. επίσης παράγραφο 37 στο µέρος 2, ενότητα II.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτών των «αποτελεσµάτων
συντονισµού», βλ. τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την αξιολόγηση των οριζόντιων
συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων
µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ C 31της 5.2.2004, σ. 5, παράγραφος 39.

54

EL

µόνον τις τιµές αυτές στην δικαστική αγωγή που άσκησε προκειµένου να εκτιµηθεί
το κατώτερο όριο της βλάβης που υπέστη λόγω του υπερτιµήµατος.
135.

Στο παρόν παράδειγµα, το ενάγον αρτοποιείο θεωρεί ότι οι τιµές που καταβλήθηκαν
πριν από την παράβαση είναι κατάλληλες για την εκτίµηση της πιθανής υποθετικής
τιµής. Εάν το αρτοποιείο συγκρίνει την τιµή παράβασης µε την τιµή άνευ
παράβασης, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις, συνάγει ότι το σύνολο της διαφοράς
µεταξύ καταβληθεισών τιµών τα έτη 2003 και 2004 που προηγήθηκαν της
παράβασης και των τιµών που καταβλήθηκαν τα έτη διάπραξής της (2005, 2006 και
2007) οφείλεται στην παράβαση. Ωστόσο, ενδέχεται να υπήρξαν και άλλες αιτίες
πλην της παράβασης που µπορεί να είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη των
τιµών κατά την διάρκεια της περιόδου της παράβασης. Για παράδειγµα, οι
µεταβολές στις τιµές των δηµητριακών µπορεί να ήταν άλλη εναλλακτική αιτία που
επηρέασε την εξέλιξη των τιµών και αυτές µπορούν να διαπιστωθούν
χρησιµοποιώντας τις τεχνικές που εξηγούνται ανωτέρω στο µέρος 2, ενότητα ΙΙ Β.
Στο µέτρο που µπορούν να διαπιστωθούν άλλες αιτίες και να επέλθουν µε βάση
αυτές προσαρµογές στα δεδοµένα που αφορούν τις τιµές των προϊόντων, ενισχύεται
το επιχείρηµα ότι η εναποµένουσα διαφορά µεταξύ τιµών της περιόδου άνευ
παράβασης και τιµών της περιόδου παράβασης οφείλεται στην παράβαση138. Οι
περιστάσεις υπό τις οποίες ενάγοντες ή εναγόµενοι θα ήταν υποχρεωµένοι να
παράσχουν τέτοιες προσαρµογές θα εξαρτώνται από τους κανόνες του εφαρµοστέου
δικαίου.

β.

Άλλες συγκριτικές µέθοδοι

136.

Εκτός της διαχρονικής σύγκρισης, υπάρχουν και άλλες συγκριτικές µέθοδοι, όπως
περιγράφεται ανωτέρω στο µέρος 2, που µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµες για την
ποσοτικοποίηση του αρχικού υπερτιµήµατος που κατέβαλε ο άµεσος πελάτης. Στο
παράδειγµα της σύµπραξης αλευροβιοµηχανιών, το ενάγον αρτοποιείο µπορούσε
εναλλακτικά να κάνει σύγκριση µε τις τιµές σε άλλη γεωγραφική αγορά ή σε άλλη
αγορά προϊόντος προκειµένου να καταδείξει ποιες θα ήταν τιµές στη δική του αγορά
χωρίς την παράβαση.

137.

Μία δυνατότητα θα ήταν η σύγκριση µε τα δεδοµένα για τις τιµές που
παρατηρήθηκαν σε άλλη γεωγραφική αγορά αλεύρων. Με την παραδοχή ότι η
σύµπραξη αλευροβιοµηχανιών, όπως περιγράφεται ανωτέρω, κάλυπτε µια εθνική
αγορά, τα δεδοµένα για τις τιµές σε άλλο κράτος µέλος θα µπορούσαν να
χρησιµεύσουν για να συναχθεί η τιµή µη παράβασης. Στην περίπτωση αγορών µε
υπο-εθνική υποδιαίρεση κατά περιφέρεια, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως
κατάλληλο σηµείο αναφοράς οι τιµές αλεύρων σε διαφορετική περιφερειακή αγορά.

138.

Οι τιµές σύγκρισης, προκειµένου να αποτελέσουν κατάλληλο δείκτη των τιµών που
θα ίσχυαν σε περίπτωση που δεν υπήρχε παράβαση, θα πρέπει να µην επηρεάζονται
από την ίδια ή παρόµοια παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού. Εάν στο
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Αυτό δεν έχει συνέπειες όσον αφορά την εφαρµογή των εθνικών κανόνων που επιτρέπουν στον
ενάγοντα να χρησιµοποιήσει βασικές και µη προσαρµοσµένες συγκρίσεις µεταξύ τιµών που χρεώθηκαν
σε περίοδο παράβασης και περίοδο µη παράβασης για την κατάθεση της αρχικής αγωγής, ή για να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τα πραγµατικά
περιστατικά (ιδίως όταν η εθνική νοµοθεσία επιτρέπει στο δικαστήριο να προσδιορίσει την
αποζηµίωση µε κατά προσέγγιση εκτίµηση ή µε προσδιορισµό κατά το ορθόν και το ίσον (ex aequo et
bono). Επίσης, ανεπηρέαστες µένουν οι διατάξεις περί βαθµού και βάρους της αποδείξεως.
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παράδειγµα της σύµπραξης αλευροβιοµηχανιών χρησιµοποιηθούν δεδοµένα για τις
τιµές σε όµορη γεωγραφική αγορά και υπάρχουν αποδείξεις ότι η αντιανταγωνιστική
συµφωνία κάλυπτε και την εν λόγω όµορη αγορά, οι τιµές της αγοράς εκείνης θα
οδηγούσαν σε υποεκτίµηση του υπερτιµήµατος. Επίσης, στην περίπτωση όµορων
αγορών, µια παράβαση σε µια αγορά µπορεί να έχει επηρεάσει την όµορη αγορά (για
παράδειγµα λόγω αύξησης της ζήτησης στην αγορά που δεν επηρεάζεται από την
παράβαση), η οποία για τον λόγο αυτόν δεν µπορεί να δώσει µια εικόνα όσον αφορά
τις τιµές που θα ίσχυαν χωρίς την παράβαση.

EL

139.

Όταν η αγορά σύγκρισης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα δεδοµένα για τις
τιµές σε αυτήν µπορεί επίσης να µην είναι επαρκώς ενδεικτικά των τιµών που θα
ίσχυαν χωρίς την παράβαση. Στο παρόν παράδειγµα, η αγορά την οποία επηρεάζει η
παράβαση τροφοδοτείται από τέσσερεις αλευροβιοµηχανίες. Για παράδειγµα, εάν
µπορεί να αποδειχθεί ότι πριν από την εφαρµογή των παράνοµων πρακτικών υπήρχε
έντονος ανταγωνισµός, τα δεδοµένα για τις τιµές σε µια όµορη αγορά που
χαρακτηρίζεται από την παρουσία µιας δεσπόζουσας αλευροβιοµηχανίας µπορεί να
µην αντανακλούν επαρκώς τις τιµές που θα ίσχυαν χωρίς τη σύµπραξη και µπορούν
να χρησιµεύσουν µόνον ως βάση για την εκτίµηση ενός κατώτατου ορίου.

140.

Εάν το ενάγον αρτοποιείο χρησιµοποιεί δεδοµένα για τις τιµές από διαφορετική
γεωγραφική αγορά όπως αυτά προκύπτουν από παρατήρηση, δέχεται σιωπηρά ότι οι
υπόλοιπες διαφορές µεταξύ των τιµών που πραγµατικά καταβλήθηκαν στους
παραβάτες και των τιµών που επικρατούσαν στην αγορά σύγκρισης, οφείλονται στην
παράβαση. Αναλόγως των περιστάσεων της υπόθεσης και των απαιτήσεων της
εφαρµοστέας νοµοθεσίας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι τεχνικές που
περιγράφονται στο µέρος 2 ενότητα ΙΙ Β ανωτέρω, για τη διαπίστωση τυχόν άλλων
παραγόντων που ασκούν επιρροή στις τιµές. Η εφαρµοστέα νοµοθεσία ορίζει ποιο
είναι το µέρος που φέρει το βάρος της απόδειξης τέτοιων εναλλακτικών επιρροών ή
άλλων αντεπιχειρηµάτων έναντι της εκτίµησης ενός ποσού αποζηµίωσης από µέρους
του ενάγοντος.

141.

Άλλη δυνατότητα για την εκτίµηση της τιµής που θα ίσχυε σε περίπτωση µη
παράβασης είναι η σύγκριση µε τα δεδοµένα για τις τιµές που παρατηρήθηκαν σε
άλλες αγορές προϊόντος. Ωστόσο, στην περίπτωση των αλεύρων µπορεί να είναι
δύσκολο να βρεθεί άλλη αγορά προϊόντος µε επαρκή οµοιότητα, η οποία να µην έχει
επηρεαστεί από την ίδια ή από παρόµοια παράβαση.

(3)

Μετακύλιση των υπερτιµηµάτων

142.

Οι άµεσοι πελάτες των παραβατικών επιχειρήσεων, που καταβάλλουν υπερτίµηµα
εξαιτίας της σύµπραξης µπορούν οι ίδιοι να µεταπωλήσουν τα επηρεαζόµενα
προϊόντα (ή να τα χρησιµοποιήσουν ως εισροή για την από µέρους τους παραγωγή
άλλων αγαθών ή υπηρεσιών). Στο παράδειγµα της σύµπραξης αλευροβιοµηχανιών,
τα αρτοποιεία αποτελούν τους άµεσους πελάτες των παραβατών και χρησιµοποιούν
τα άλευρα που αγοράζουν για την παραγωγή άρτου τον οποίο στη συνέχεια πωλούν
είτε άµεσα σε τελικούς καταναλωτές είτε σε σουπερµάρκετ. Αυτοί οι άµεσοι πελάτες
(αρτοποιεία), αντιδρώντας στην αύξηση τιµών που αντιµετωπίζουν, µπορούν να
αυξήσουν τις τιµές των δικών τους προϊόντων ή υπηρεσιών (τον άρτο που πωλούν)
µετακυλώντας έτσι ένα µέρος ή το σύνολο του αρχικού υπερτιµήµατος στους δικούς
τους πελάτες (καταναλωτές ή σουπερµάρκετ). Το ίδιο συµβαίνει όταν οι έµµεσοι
πελάτες (π.χ. τα σουπερµάρκετ στο παράδειγµα) αυξάνουν τις δικές τους τιµές
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πώλησης έναντι των πελατών τους, µετακυλώντας έτσι περαιτέρω το υπερτίµηµα το
οποίο είχε προηγουµένως µετακυλιστεί σε αυτούς.
143.

Αυτή η µετακύλιση υπερτιµήµατος κατά κανόνα παράγει «αποτέλεσµα όγκου»:
όπως περιγράφεται ανωτέρω στις παραγράφους 108 κ.ε., µια αύξηση των τιµών κατά
κανόνα οδηγεί σε µείωση της ζήτησης. Στην περίπτωση της σύµπραξης
αλευροβιοµηχανιών, στον βαθµό που το αρτοποιείο µετακυλύει το υπερτίµηµα µε
αύξηση των τιµών που αυτό χρεώνει για τις πωλήσεις άρτου προς σουπερµάρκετ και
τελικούς καταναλωτές, µπορεί µεν να µειώσει τον αρνητικό οικονοµικό αντίκτυπο
του υπερτιµήµατος για το ίδιο, αλλά θα υποστεί τις επιπτώσεις της µείωσης της
ζήτησης139. Αυτή η µείωση της ζήτησης συνεπάγεται για το αρτοποιείο µείωση
πωλήσεων και απώλεια κέρδους – βλάβη η οποία προκύπτει επίσης λόγω της
παράβασης και για την οποία θα πρέπει να καταβληθεί αποζηµίωση (βλ. ενότητα ΙΙΙ
κατωτέρω.)

144.

Η αύξηση τιµών λόγω µετακύλισης και η µείωση των πωλήσεων είναι συνεπώς
άρρηκτα συνδεδεµένες. Μάλιστα, τόσο η µετακύλιση όσο και το αποτέλεσµα όγκου
επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες, ιδίως δε από την ελαστικότητα της
ζήτησης από τους πελάτες στις αγορές επόµενου σταδίου. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές επόµενου σταδίου επηρεάζουν
τόσο την τιµή πώλησης όσο και τους αντίστοιχους όγκους πωλήσεων στους οποίους
το αρτοποιείο θα µεγιστοποιούσε τα κέρδη του.

145.

Στο πλαίσιο αξίωσης αποζηµίωσης για καταβληθέντα υπερτιµήµατα σε αγωγές
αποζηµίωσης βάσει της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας, η µετακύλιση των
υπερτιµηµάτων αποκτά σηµασία σε δύο διαφορετικά είδη καταστάσεων:
α)
Σε αγωγή που ασκείται από άµεσο πελάτη ο οποίος αξιώνει αποζηµίωση για το
αρχικό υπερτίµηµα που αυτός κατέβαλε (στο παρόν παράδειγµα: η αγωγή του
αρτοποιείου κατά της Αλευροβιοµηχανίας Α), η εναγόµενη παραβατική εταιρεία που
συµµετείχε στη σύµπραξη θα µπορούσε να αντιτάξει ότι ο άµεσος πελάτης δεν θα
έπρεπε να αποζηµιωθεί για την βλάβη λόγω υπερτιµήµατος στο µέτρο που ο ίδιος
αύξησε τις δικές του τιµές µε αποτέλεσµα να µετακυλίσει και αυτός το υπερτίµηµα.
Αυτό το επιχείρηµα είναι κοινώς γνωστό ως «ένσταση µετακύλισης». Η µετακύλιση
από µέρους του αγοραστή µπορεί, όπως προαναφέρεται, να οδηγήσει σε απώλεια
πωλήσεων και, συνεπώς, απώλεια κερδών από µέρους του.
β)
Μια αγωγή που ασκείται από έµµεσο πελάτη κατά του παραβάτη (για
παράδειγµα, ένα σουπερµάρκετ ή πελάτης που αγόρασε ψωµί από το αρτοποιείο και
προβάλλει αξίωση κατά των αλευροβιοµηχανιών) θα κριθεί επίσης µε βάση την
ύπαρξη ένστασης µετακύλισης. Πράγµατι, ο έµµεσος αγοραστής µπορεί να αξιώσει
αποζηµίωση για υπερτίµηµα µόνον εφόσον το αρχικό υπερτίµηµα που κατέβαλε ο
άµεσος πελάτης µετακυλίστηκε εν µέρει ή εν όλω σε αυτόν. Αυτό µπορεί να έχει
σηµασία για ενάγοντες από διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας προσφοράς,
περιλαµβανοµένων των τελικών πελατών.
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Αυτή η σύνδεση µιας εταιρείας που µετακυλίει ένα υπερτίµηµα µε τον όγκο των πωλήσεών της έχει
επίσης τονιστεί, σε διαφορετικό πλαίσιο, και από το ∆ικαστήριο στην υπόθεση C-147/01 Weber’s Wine
World, Συλλογή 2003, σ. I-11365, σκέψεις 98-99: «ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία
αποδεικνύεται ότι ο ….φόρος ….έχει µετακυλιστεί, εν όλω ή εν µέρει, σε τρίτους, … ο υποκείµενος
στον φόρο µπορεί να υφίσταται οικονοµική ζηµία συνδεόµενη µε τη µείωση του όγκου των πωλήσεών
του».
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146.

Υπάρχουν διάφορες νοµικές διατάξεις όσον αφορά την δυνατότητα άσκησης
ένστασης µετακύλισης και το βάρος της απόδειξης σε τέτοιο πλαίσιο140. Τα
οικονοµικά πορίσµατα όσον αφορά την ποσοτικοποίηση της µετακύλισης που
παρουσιάζονται στην παράγραφο 147 κ.ε. κατωτέρω µπορούν να αποδειχθούν
χρήσιµα ανεξάρτητα από τη διάρθρωση των διατάξεων αυτών.

147.

Σε αµφότερες τις προαναφερόµενες περιπτώσεις, ενάγοντες και εναγόµενοι µπορούν
να στηριχθούν σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για να τεκµηριώσουν τον
ισχυρισµό τους ότι το υπερτίµηµα µετακυλίστηκε στους έµµεσους πελάτες: µπορούν
είτε (α) να υπολογίσουν το αρχικό υπερτίµηµα και να προσδιορίσουν το ποσοστό
µετακύλισης στον έµµεσο πελάτη, ενδεχοµένως σε περισσότερα επίπεδα της
αλυσίδας προσφοράς και να χρησιµοποιήσουν τις οικονοµετρικές τεχνικές που
προαναφέρονται, ή (β) να χρησιµοποιήσουν τις µεθόδους και τεχνικές που
προαναφέρονται προκειµένου να προσδιορίσουν αν ο εκάστοτε έµµεσος πελάτης
κατέβαλε υπερτίµηµα. Για παράδειγµα, όταν ένας έµµεσος πελάτης εγείρει αξίωση
αποζηµίωσης για την επιβολή υπερτιµήµατος λόγω σύµπραξης, αυτός δύναται είτε
να αποδείξει ότι υπήρξε αρχικό υπερτίµηµα το οποίο µετακυλίσθηκε σε αυτόν141 είτε
να ποσοτικοποιήσει το υπερτίµηµα που µετακυλίσθηκε στο δικό του επίπεδο κατά
τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο ένας άµεσος πελάτης θα ποσοτικοποιούσε το αρχικό
υπερτίµηµα, δηλαδή συγκρίνοντας την πραγµατική τιµή που κατέβαλε µε την πιθανή
τιµή ελλείψει της παράβασης: οι συγκριτικές µέθοδοι µπορούν να παράσχουν
χρήσιµα πορίσµατα ως προς το ύψος του υπερτιµήµατος που καταβλήθηκε από
έµµεσους πελάτες, χωρίς να χρειάζεται να διαπιστωθεί ο βαθµός της µετακύλισης.
Χρησιµοποιώντας διαχρονική σύγκριση π.χ. για τις τιµές που κατέβαλε ο έµµεσος
πελάτης πριν και κατά τη διάρκεια της παράβασης, είναι δυνατόν να υπολογιστεί
πόσο αυξήθηκαν οι τιµές λόγω της παράβασης χωρίς να πρέπει να εξακριβωθεί το
ποσοστό µετακύλισης.

148.

∆εν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ένα σύνηθες ποσοστό µετακύλισης το οποίο θα
ίσχυε στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντ' αυτού, θα απαιτείται προσεκτική εξέταση
όλων των χαρακτηριστικών της υπόψη αγοράς για να εκτιµηθούν τα ποσοστά
µετακύλισης. Σε µια συγκεκριµένη υπόθεση, η ύπαρξη και ο βαθµός µετακύλισης
προσδιορίζονται µε µια σειρά διαφορετικών κριτηρίων και, ως εκ τούτου, µπορούν
να εκτιµηθούν µόνον λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην υπόψη
αγορά.

149.

Όταν ο άµεσος πελάτης της παραβατικής επιχείρησης χρησιµοποιεί τα προϊόντα τα
οποία αφορά η σύµπραξη για να ασκήσει ανταγωνισµό σε αγορά επόµενου σταδίου,
είναι πιθανό κανονικά να µην µπορέσει να µετακυλίσει την αύξηση αυτή στο κόστος
του (ή µόνον σε πολύ µικρό βαθµό) εάν οι δικοί του ανταγωνιστές στην εν λόγω
αγορά επόµενου σταδίου δεν υπόκεινται στο ίδιο ή σε παρόµοιο υπερτίµηµα (π.χ.
όταν αγοράζουν τις εισροές τους από αγορά που δεν καλύπτεται από την σύµπραξη).
Στο παράδειγµα της σύµπραξης αλευροβιοµηχανιών, το ενάγον αρτοποιείο
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Βλ. Λευκή Βίβλο της Επιτροπής σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΚ (COM(2008) 165 τελικό της 2.4.2008), για τις προτάσεις
πολιτικής όσον αφορά την µεταχείριση της µετακύλισης στις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας.
Όταν ο έµµεσος πελάτης τεκµηριώνει την αξίωσή του αναφερόµενος σε ποσοστό µετακύλισης και η
παράβαση αφορά συντελεστή κόστους που είναι µικρός σε σύγκριση µε το συνολικό κόστος του
προϊόντος, µπορούν να χρησιµεύσουν ως δείκτης τα ποσοστά µετακύλισης άλλων σηµαντικότερων
συντελεστών κόστους που µπορούν να εκτιµηθούν ευκολότερα.
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βρίσκεται σε ανταγωνισµό µε άλλα αρτοποιεία για την παραγωγή και προµήθεια
άρτου. Στο µέτρο που τα άλλα αρτοποιεία δεν αγοράζουν τα άλευρά τους από µέλη
της σύµπραξης, αλλά είναι σε θέση να τα αγοράζουν σε χαµηλότερη τιµή από αλλού,
το αρτοποιείο που είναι υποχρεωµένο να αγοράζει άλευρα από την σύµπραξη τίθεται
σε µειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών του, η οποία δεν του επιτρέπει να
µετακυλίσει το επιπλέον κόστος που αντιπροσωπεύει το υπερτίµηµα.
150.

Όταν όλες οι επιχειρήσεις στην υπόψη αγορά επόµενου σταδίου πλήττονται από την
σύµπραξη και αναγκάζονται να καταβάλουν το άµεσο υπερτίµηµα, είναι πιθανό ότι ο
άµεσος πελάτης θα είναι σε θέση να µετακυλίσει τουλάχιστον ένα µέρος του
υπερτιµήµατος αυτού. Το ποσοστό της µετακύλισης αυτής εξαρτάται από την
ένταση του ανταγωνισµού στην αγορά επόµενου σταδίου. Εάν η αγορά επόµενου
σταδίου είναι τελείως ανταγωνιστική, το ποσοστό µετακύλισης θα είναι σχεδόν
100%. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι σε τελείως ανταγωνιστικές αγορές, η
τιµή ισούται µε το οριακό κόστος και µια αύξηση στις τιµές των εισροών οδηγεί
άµεσα σε ισόποση αύξηση της τιµής κόστους/παραγωγής. Σε κάπως λιγότερο
ανταγωνιστικές αγορές, είναι πιθανό ότι οι επηρεαζόµενες επιχειρήσεις θα
µετακυλήσουν τουλάχιστον ένα µέρος του υπερτιµήµατος, αλλά όχι αναγκαστικά το
100%. Για παράδειγµα, εάν ο άµεσος πελάτης κατέχει µονοπωλιακή θέση στην
αγορά επόµενου σταδίου τότε θα επιλέξει ποσοστό µετακύλισης που αντικατοπτρίζει
- για τον ίδιο - µια τιµή που µεγιστοποιεί το κέρδος του ενόψει της µείωσης της
ζήτησης που είναι πιθανόν να προκαλέσει η µετακύλιση του υπερτιµήµατος142.

151.

Τα άλλα χαρακτηριστικά που µπορεί επίσης να επηρεάσουν τον βαθµό µετακύλισης
σε τέτοιες περιπτώσεις (µε αµετάβλητα τα υπόλοιπα δεδοµένα) είναι, µεταξύ άλλων:
• H ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση µε τις τιµές και κατά πόσο οι πελάτες
καθίστανται γίνονται περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι στις αυξήσεις τιµών.
Συγκεκριµένα, η µετακύλιση είναι πιθανότερη όταν οι πελάτες δεν
προσανατολίζονται εύκολα προς άλλα προϊόντα µετά από µια αύξηση των τιµών
(ανελαστική ζήτηση) και όταν οι πελάτες καθίστανται λιγότερο ευαίσθητοι στις
αυξήσεις των τιµών όταν οι τιµές είναι υψηλότερες.
• Η µεταβολή του οριακού κόστους λόγω µεταβολών στην παραγωγή. Για
παράδειγµα, σηµαντικό ποσοστό µετακύλισης είναι λιγότερο πιθανό όταν το
οριακό κόστος µειώνεται σηµαντικά µετά από µια µείωση της παραγωγής, λόγω
του µικρότερου κόστους που συνεπάγεται η µειωµένη παραγωγή (π.χ. εξαιτίας
της ύπαρξης περιορισµών στην παραγωγική ικανότητα). Αντιστρόφως, σηµαντικό
ποσοστό µετακύλισης είναι πιθανότερο όταν το οριακό κόστος δεν µειώνεται
σηµαντικά µετά από µια µείωση της παραγωγής (π.χ. εξαιτίας της έλλειψης
περιορισµών στην παραγωγική ικανότητα).
• Ο αντίκτυπος της παράβασης σε διαφορετικά είδη κόστους. Όταν η παράβαση
έχει αντίκτυπο στο µεταβλητό κόστος, η µετακύλιση καθίσταται πιθανότερη από
ό,τι όταν ο αντίκτυπος αφορά το πάγιο κόστος.
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Το ακριβές ποσοστό της µετακύλισης θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση που αντιµετωπίζει ο άµεσος πελάτης
και τη διάρθρωση του κόστους του. Για παράδειγµα, στην απλή περίπτωση ενός µονοπωλίου που
αντιµετωπίζει γραµµική ζήτηση (δηλ. η σχέση µεταξύ της ποσότητας και της τιµής µπορεί να
εκφρασθεί µε ευθεία γραµµή) και σταθερό οριακό κόστος, το ποσοστό µετακύλισης θα είναι το 50%
του άµεσου υπερτιµήµατος.
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• Η διάρκεια της παράβασης και η συχνότητα των επαφών µεταξύ επιχειρήσεων.
Όταν οι παραβάσεις διαρκούν επί µεγάλο χρονικό διάστηµα, είναι πιθανότερο να
υπάρξει κάποιο ποσοστό µετακύλισης. Το ίδιο ισχύει σε τοµείς στους οποίους οι
επαφές µεταξύ επιχειρήσεων και οι αναπροσαρµογές των τιµών είναι συχνές.
B.

Ποσοτικοποίηση υπερτιµήµατος που οφείλεται σε άλλα είδη παραβάσεων που
προκαλούν βλάβη µε τη µορφή υπερτιµήµατος

152.

Οι συµπράξεις δεν είναι παρά µια από τις παραβάσεις που οδηγούν σε αύξηση των
τιµών για τους πελάτες των επιχειρήσεων που διαπράττουν την παράβαση και, κατ'
επέκταση, σε βλάβη λόγω υπερτιµήµατος (ή «υποτιµήµατος» στην περίπτωση
παραβάσεων που αφορούν τον εφοδιασµό των ενεχόµενων επιχειρήσεων). Άλλα
παραδείγµατα συµπεριφοράς που µπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη λόγω
υπερτιµήµατος περιλαµβάνουν παραβάσεις του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ µέσω
ορισµένων αντιανταγωνιστικών κοινών επιχειρήσεων και την καταχρηστική χρέωση
υπερβολικών τιµών από δεσπόζουσα επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 102
της ΣΛΕΕ.

153.

Κοινό χαρακτηριστικό των παραβάσεων αυτών είναι το γεγονός ότι ενδέχεται να
επιτρέπουν άµεσα ή έµµεσα στην παραβατική επιχείρηση να αυξήσει τις τιµές της
έναντι των πελατών της143. Η καταβολή ενός τέτοιου υπερτιµήµατος οδηγεί στη
συνέχεια σε µείωση της ζήτησης και, κατ’ επέκταση, στο αποτέλεσµα όγκου όπως
περιγράφεται ανωτέρω.

154.

Οι µέθοδοι και τεχνικές των οποίων η εφαρµογή στην περίπτωση υπερτιµήµατος
λόγω σύµπραξης περιγράφεται ανωτέρω144, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
ποσοτικοποίηση της βλάβης λόγω υπερτιµήµατος που προκαλείται από άλλου είδους
παραβάσεις.

III.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΓΚΟΥ

155.

Η αύξηση των τιµών ενός συγκεκριµένου προϊόντος οδηγεί σε µείωση της ζήτησης.
Ο βαθµός αύξησης των τιµών και µείωσης των ποσοτήτων ως αποτέλεσµα
παράβασης εξαρτάται από τις ίδιες παραµέτρους κόστους και ζήτησης και
προσδιορίζεται ταυτόχρονα. Ως εκ τούτου, η το υπερτίµηµα συνδέεται εγγενώς µε το
αποτέλεσµα όγκου.

156.

Σε περίπτωση υπερτιµήµατος που έχει βαρύνει ενδιάµεσο πελάτη (όπως εξετάζεται
ανωτέρω στις παραγράφους 142 κ.ε.) το αποτέλεσµα όγκου συνδέεται επίσης στενά
µε την µετακύλιση του υπερτιµήµατος κατά µήκος της αλυσίδας προσφοράς στον
τελικό καταναλωτή. Όταν ο πελάτης των επιχειρήσεων που διαπράττουν την
παράβαση δεν µετακυλίει το υπερτίµηµα και το απορροφά εντελώς, οι δικές του
πωλήσεις δεν θα µειωθούν λόγω της παράβασης διότι οι πελάτες του δεν θα έχουν
αύξηση τιµών λόγω αυτής. Όταν, όµως, υπάρχει µερική ή ολική µετακύλιση του
υπερτιµήµατος στον τελικό καταναλωτή, αυτός ο πελάτης θα παρατηρήσει την
αύξηση τιµών που περιγράφεται στην παράγραφο 108 και θα µειώσει τη ζήτησή του.
Αυτό µε τη σειρά του θα µειώσει την ζήτηση στα προηγούµενα στάδια της αλυσίδας
προσφοράς.
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Ή, όταν η παράβαση αφορά τον εφοδιασµό των παραβατικών επιχειρήσεων, σε µείωση των τιµών που
επιτυγχάνουν οι προµηθευτές από τους πελάτες τους.
Βλ. παραγράφους 0 κ.ε., και 0 κ.ε.
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157.

Όπως εξηγείται ανωτέρω, για τους άµεσους ή έµµεσους πελάτες της παραβατικής
επιχείρησης που χρησιµοποιούν το υπόψη προϊόν για τις δικές τους εµπορικές
δραστηριότητες, αυτή η µείωση της ζήτησης (αποτέλεσµα όγκου) σηµαίνει λιγότερες
πωλήσεις λόγω της παράβασης και, κατ' επέκταση, διαφυγόντα κέρδη για τις
µονάδες προϊόντος τις οποίες δεν πώλησαν συνεπεία αυτής. Αυτά τα διαφυγόντα
κέρδη αποτελούν βλάβη για την οποία µπορεί να επιδικαστεί αποζηµίωση145 και,
κατ’ αρχήν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ποσοτικοποίησή της οι µέθοδοι
και τεχνικές που περιγράφονται ανωτέρω στο µέρος 2146.

158.

Συγκεκριµένα, οι συγκριτικές µέθοδοι και τεχνικές, των οποίων η εφαρµογή στην
ποσοτικοποίηση του αρχικού υπερτιµήµατος που κατέβαλε ο άµεσος πελάτης
εξετάζεται ανωτέρω, µπορούν να παράσχουν στον ενάγοντα χρήσιµα στοιχεία όσον
αφορά τον προσδιορισµό της µείωσης του κύκλου εργασιών και των κερδών του.
Για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια σύγκριση διαχρονικού χαρακτήρα ή
µεταξύ αγορών για τον υπολογισµό του όγκου πωλήσεων που θα σηµειωνόταν στο
σενάριο µη παράβασης, δηλαδή πόσες µονάδες προϊόντος θα είχε πωλήσει ο ενάγων
σε περίπτωση που δεν υπήρχε η παράβαση. Οµοίως, οι εν λόγω µέθοδοι και τεχνικές
µπορούν να χρησιµεύσουν για τον υπολογισµό του υποθετικού περιθωρίου κέρδους
σε περίπτωση που δεν υπήρχε η παράβαση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το δικαστήριο
µπορεί επίσης να συγκατατεθεί σε µια απλουστευµένη χρησιµοποίηση των µεθόδων
αυτών π.χ. µε προσδιορισµό ενός µέσου περιθωρίου κέρδους ανά συναλλαγή και
κατόπιν τον πολλαπλασιασµό του µε τον αριθµό των µονάδων που δεν πωλήθηκαν
λόγω της παράβασης147.

159.

Η απώλεια κέρδους αποτελεί µορφή βλάβης που συνδέεται συχνά µε παραβάσεις
που καταλήγουν στον αποκλεισµό ανταγωνιστών από την αγορά. Το µέρος 4 του
εγγράφου καθοδήγησης αναλύει λεπτοµερέστερα την ποσοτικοποίηση βλάβης του
είδους αυτού. Τα πορίσµατα που προκύπτουν από το µέρος εκείνο µπορούν να
χρησιµεύσουν και για την ποσοτικοποίηση της απώλειας κερδών λόγω αύξησης των
τιµών.
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ΜΕΡΟΣ 4 – ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
I.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

160.

Οι παραβάσεις του άρθρου 101 ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ µπορούν να έχουν ως
αποτέλεσµα τον πλήρη αποκλεισµό ανταγωνιστών από µια αγορά ή τη µείωση των
µεριδίων αγοράς τα οποία κατέχουν. Τέτοιες επιπτώσεις παραβάσεων σε
ανταγωνιστές αναφέρονται συνήθως ως «αποκλεισµός». Παραδείγµατα τέτοιων
πρακτικών είναι οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης που απαγορεύονται από το
άρθρο 102 της ΣΛΕΕ µέσω π.χ. τακτικής εξόντωσης, σύναψης συµβάσεων
αποκλειστικότητας, άρνησης εφοδιασµού, σύνδεσης πωλήσεων, δεσµοποίηση
προϊόντων ή συµπίεσης περιθωρίων κέρδους148. Τέτοιες πρακτικές αποκαλούνται
«καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισµού». Ο αποκλεισµός ανταγωνιστή µπορεί
επίσης να είναι αντικείµενο ή αποτέλεσµα πρακτικής απαγορευόµενης από το άρθρο
101 της ΣΛΕΕ. Είναι εποµένως δυνατό ο όρος «καταχρηστικές πρακτικές
αποκλεισµού» να καλύπτει τις παραβάσεις τόσο του άρθρου 101 όσο και του άρθρου
102 της ΣΛΕΕ.

161.

Εφαρµόζοντας πρακτικές αποκλεισµού απαγορευόµενες από τους κανόνες
ανταγωνισµού της Συνθήκης, οι παραβάτες νοθεύουν τον ανταγωνισµό προκειµένου
να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν τεχνητά τη θέση που κατέχουν στην αγορά. Αυτό
επηρεάζει άµεσα τους ανταγωνιστές τους χειροτερεύοντας τη θέση τους στην αγορά,
παραγκωνίζοντάς τους από την αγορά ή εµποδίζοντάς τους να εισέλθουν σε αγορά.
Οι πρακτικές αποκλεισµού µπορούν να επηρεάσουν το κόστος ενός ανταγωνιστή,
την τιµή την οποία δύναται να χρεώσει για τα προϊόντα του ή τις ποσότητες που
είναι σε θέση να παραγάγει και να πωλήσει. Συνήθως συνεπάγονται απώλεια κερδών
για τον ανταγωνιστή.

162.

Επιπλέον, επηρεάζοντας παράνοµα τη θέση των ανταγωνιστών στην αγορά και, ως
εκ τούτου, το επίπεδο ανταγωνισµού σε αυτήν, οι πρακτικές του είδους αυτού
προκαλούν βλάβη στους πελάτες λόγω αύξησης των τιµών ή µείωσης των
δυνατοτήτων επιλογής, της ποιότητας ή της καινοτοµίας. Ωστόσο, οι αρνητικές
επιπτώσεις των πρακτικών αποκλεισµού στους πελάτες µπορεί να µην εµφανιστούν
αµέσως, καθώς οι πρακτικές αυτές στοχεύουν εν πρώτοις τους ανταγωνιστές,
µειώνοντας έτσι τις ανταγωνιστικές πιέσεις που αυτοί ασκούν στην παραβατική
επιχείρηση. Ενώ οι παραβάσεις του είδους που περιγράφεται στο µέρος 3 κατά
κανόνα παράγουν άµεσο παράνοµο όφελος για τους παραβάτες και άµεση βλάβη για
τους πελάτες τους, οι πρακτικές αποκλεισµού µπορεί να αποφέρουν ένα αρχικό
µειονέκτηµα για τους παραβάτες και καλύτερες τιµές για τους πελάτες
βραχυπρόθεσµα, όπως συνήθως συµβαίνει στην περίπτωση εξοντωτικής
τιµολόγησης. Οι ενότητες που ακολουθούν εξετάζουν χωριστά τα ζητήµατα
ποσοτικοποίησης, αφενός, της βλάβης που υπέστησαν ανταγωνιστές (ενότητα ΙΙ)
και, αφετέρου, της βλάβης που υπέστησαν πελάτες (ενότητα ΙΙΙ).

163.

Η συνθήκη εγγυάται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, που έχουν υποστεί βλάβη
λόγω πρακτικής αποκλεισµού, το δικαίωµα αποζηµίωσης ανεξάρτητα από το εάν
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Για περιγραφή αυτών των πρακτικών, βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής - Κατευθύνσεις
σχετικά µε τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της
συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις,
ΕΕ C 45 της 24.2.2009, σ. 7.
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είναι πελάτες ή ανταγωνιστές των παραβατών. Όπως προαναφέρθηκε, το ∆ικαστήριο
έχει αποφανθεί ότι η αποζηµίωση αυτή περιλαµβάνει την πραγµατική ζηµία
(damnum emergens), τα διαφυγόντα κέρδη λόγω της παράβασης (lucrum cessans),
και τους τόκους149. Για τους σκοπούς της ποσοτικοποίησης της βλάβης λόγω
πρακτικών αποκλεισµού, στις Ενότητες που ακολουθούν γίνεται κατ' αρχήν λόγος
για «διαφυγόντα κέρδη», όπως στη νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Ο όρος του
διαφυγόντος κέρδους θα χρησιµοποιηθεί υπό την ευρεία έννοιά του, ως οποιαδήποτε
διαφορά µεταξύ του πραγµατικού κέρδους που πραγµατοποιεί µια επιχείρηση και
του κέρδους που θα πραγµατοποιούσε ελλείψει της παράβασης. Οι τρόποι
ποσοτικοποίησης τέτοιων διαφυγόντων κερδών, που περιγράφονται ακολούθως, δεν
έχουν επίπτωση στη δυνατότητα των ζηµιωθέντων να αξιώσουν αποζηµίωση µε
βάση άλλες κατηγορίες ζηµιών που προβλέπει εθνική νοµοθεσία. Πράγµατι,
ορισµένα στοιχεία των διαφυγόντων κερδών υπό την ευρεία έννοια µπορούν να
υπαχθούν σε διαφορετικές νοµικές έννοιες αναλόγως της νοµοθεσίας εκάστου
κράτους µέλους (όπως απώλεια ευκαιρίας150 ή απώλεια φήµης), ενώ ενδέχεται να
υπάρχουν άλλες κατηγορίες ζηµιών προκαλούµενες από συµπεριφορά αποκλεισµού,
οι οποίες βαίνουν πέραν της έννοιας των διαφυγόντων κερδών.
II.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

164.

∆ιαφυγόντα κέρδη για τους ανταγωνιστές µπορούν να οφείλονται σε µειωµένα
έσοδα (π.χ. λόγω της µείωσης της ποσότητας που µπορούν να πωλήσουν οι
ανταγωνιστές αυτοί) ή σε αυξηµένο κόστος (π.χ. όταν η παράβαση επηρεάζει την
τιµή µιας εισροής). Η συνολική κατάσταση µπορεί να αντανακλάται σε µια µείωση
του µεριδίου αγοράς του ανταγωνιστή. Στις ενότητες που ακολουθούν, µετά από
σύντοµη περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο οι πρακτικές αποκλεισµού επηρεάζουν
τους ανταγωνιστές µε την πάροδο του χρόνου (Α) και σκιαγράφηση της γενικής
προσέγγισης για την ποσοτικοποίηση των διαφυγόντων κερδών (Β), παρουσιάζονται
ορισµένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ποσοτικοποίησης πρακτικών αποκλεισµού,
ήτοι περιπτώσεις στις οποίες επηρεάζονται υφιστάµενοι ανταγωνιστές (Γ) και
νεοεισερχόµενοι (∆) και περιπτώσεις στις οποίες η βλάβη εκτείνεται και στο µέλλον
(Ε).

A.

Η χρονική διάσταση των πρακτικών αποκλεισµού

165.

Αναλόγως της υπό εξέταση περιόδου, οι πρακτικές αποκλεισµού µπορούν να
επηρεάσουν ανταγωνιστές µε διαφόρους τρόπους. Όταν αρχίζει µια πρακτική
αποκλεισµού, οι ανταγωνιστές συνήθως αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την πώληση
των προϊόντων τους (όταν η πρακτική αφορά την αγορά προηγούµενου σταδίου) ή
κατά την αγορά προµηθειών. Αυτό εξελίσσεται σε µια µείωση του κέρδους τους
λόγω αύξησης του κόστους ή µείωσης των εσόδων. Οι ανταγωνιστές συνήθως
υφίστανται µείωση του µεριδίου αγοράς τους ή κατακτούν µικρότερο µερίδιο αγοράς
από εκείνο που θα είχαν χωρίς την παράβαση (π.χ. όταν παρεµποδίζεται η εξάπλωσή
τους). Η φάση αυτή µπορεί να συµπίπτει µε αύξηση των κερδών για τους παραβάτες.
Αυτό, ωστόσο, µπορεί να µην συµβεί κατ’ ανάγκην καθώς ενδέχεται να πρέπει να
αναλάβουν κόστος λόγω της εφαρµογής της πρακτικής αποκλεισµού (π.χ.
µειώνοντας τις τιµές τους, µη εφοδιάζοντας ανταγωνιστή και ως εκ τούτου να
µειωθούν οι δικές τους πωλήσεις, ή προσφέροντας εκπτώσεις ή άλλα πλεονεκτήµατα
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παράνοµης πρακτικής αποκλεισµού.

63

EL

σε πελάτες, που µπορούν να µειώσουν βραχυπρόθεσµα τα κέρδη τους). Οι
ανταγωνιστές τους µπορεί τελικά να αναγκαστούν να εξέλθουν από την αγορά.
166.

Από τη στιγµή που οι ανταγωνιστές έχουν παρεµποδιστεί επιτυχώς να εισέλθουν σε
µια αγορά, ή από τη στιγµή που το µερίδιο αγοράς τους µειωθεί ή εξαλειφθεί, οι
παραβάτες συνήθως ανακτούν το κόστος τους και ωφελούνται από αυξηµένα κέρδη
σε βάρος πελατών και αποκλεισµένων ανταγωνιστών. Όταν συµβαίνει αυτό (είτε
πολύ σύντοµα µετά την έναρξη της παράβασης ή µετά από ένα χρονικό διάστηµα) οι
πελάτες µπορεί να πρέπει να καταβάλουν υψηλότερη τιµή και να υποστούν απώλεια
ποιότητας ή επιλογών. Ο πλήρης αποκλεισµός ανταγωνιστή από µια αγορά δεν
αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις στους πελάτες. Οι
επιπτώσεις αυτές µπορεί να εµφανιστούν επίσης στις αρχές της πρακτικής
αποκλεισµού, ακόµη και όταν εξακολουθούν να υπάρχουν ανταγωνιστές στην
αγορά, υπό τον όρο ότι εξασθενεί η ανταγωνιστική πίεση την οποία αυτοί ασκούν.

167.

Όταν η πρακτική αποκλεισµού διαπιστώνεται από δηµόσιους φορείς επιβολής του
νόµου ή τερµατίζεται ως αποτέλεσµα ιδιωτικών ενεργειών, οι συνθήκες
ανταγωνισµού µπορούν να αποκατασταθούν βαθµιαία. Είναι σηµαντικό να τονιστεί
ότι η αποκατάσταση των συνθηκών αγοράς σαν να µην είχε συµβεί η παράβαση
είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό εξαρτάται κυρίως
από διαρθρωτικές επιπτώσεις της παράβασης των οποίων η εξάλειψη µπορεί να είναι
δύσκολη και χρονοβόρα (υφιστάµενες συµβατικές υποχρεώσεις, επιπτώσεις δικτύου
ή άλλα εµπόδια επανεισόδου ενός αποκλεισµένου ανταγωνιστή). Συνεπώς, σε
ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η πλήρης σύγκλιση µεταξύ σεναρίου µη
ύπαρξης της παράβασης και της πραγµατικής εξέλιξης της αγοράς.

B.

Γενική προσέγγιση όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των διαφυγόντων κερδών

168.

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθµό οι ανταγωνιστές έχουν
διαφυγόντα κέρδη, είναι απαραίτητο να συγκριθεί το κέρδος που αποκόµισαν οι
ανταγωνιστές κατά τη διάρκεια της παράβασης στην επηρεαζόµενη από αυτήν
αγορά µε το κέρδος που θα είχαν από τα προϊόντα αυτά σε περίπτωση που δεν είχε
συµβεί η παράβαση (σενάριο αντιπαραδείγµατος). 151 Όποτε µπορεί να καταδειχθεί
ότι ο αποκλεισθείς ανταγωνιστής θα είχε υψηλότερα κέρδη στο σενάριο του
αντιπαραδείγµατος, και ότι η διαφορά αυτή οφείλεται στην παράβαση, τότε ο
ανταγωνιστής έχει υποστεί βλάβη ακόµη και αν το µερίδιό του στην αγορά έχει
µείνει αµετάβλητο ή αν τα κέρδη του έχουν αυξηθεί εξαιτίας άλλων παραγόντων152.

169.

Τα πραγµατικά κέρδη της υπόψη επιχείρησης υπολογίζονται κατά κανόνα
αφαιρώντας το πραγµατικό κόστος από τα πραγµατικά της έσοδα. Οµοίως, τα κέρδη
τα οποία θα είχε αποκοµίσει ελλείψει της παράβασης (κέρδη αντιπαραδείγµατος)
µπορούν να υπολογιστούν αφαιρώντας το εκτιµώµενο κόστος ελλείψει της
παράβασης (κόστος αντιπαραδείγµατος)153 από τα έσοδα που αναµένεται ότι θα είχε
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Αυτό δεν αφορά αξιώσεις που αφορούν την ανάκτηση µόνον ενός µέρους των διαφυγόντων κερδών
π.χ. µόνον του επιπλέον κόστους που καταβλήθηκε. Τέτοιες αξιώσεις ανακύπτουν στην πράξη και
εξαιτίας της διαθεσιµότητας ευθύτερων προσεγγίσεων όσον αφορά την ποσοτικοποίηση της βλάβης.
Βλ. κατωτέρω, παράγραφο 171.
Για παράδειγµα, µια νεοεισερχόµενη επιχείρηση µε υψηλό αναπτυξιακό δυναµικό µπορεί να
διατηρήσει τα επίπεδα των κερδών της, ενώ θα τα είχε αυξήσει ελλείψει της παράβασης.
Κατά την εκτίµηση των διαφυγόντων κερδών της υπόψη επιχείρησης πρέπει να ληφθεί υπόψη το
επιπλέον κόστος που θα είχε φυσικά για την αύξηση της παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, το κόστος ανά
µονάδα που επιβαρύνει την επιχείρηση δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκην στο κόστος ανά µονάδα που την
επιβαρύνει στο σενάριο του αντιπαραδείγµατος Για παράδειγµα, σε περίπτωση αυξηµένων αποδόσεων
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ελλείψει της παράβασης (έσοδα αντιπαραδείγµατος)154. Το ύψος των διαφυγόντων
κερδών ισούται µε τη διαφορά µεταξύ κερδών αντιπαραδείγµατος και πραγµατικών
κερδών. Σε περίπτωση παρεµπόδισης εισόδου στην αγορά, τα πραγµατικά κέρδη
είναι κατά κανόνα µηδέν ή ακόµη και αρνητικά εάν ο αποκλεισθείς ανταγωνιστής
προέβη σε δαπάνες (π.χ. πραγµατοποίησε επενδύσεις για να εισέλθει στην αγορά)
που δεν απέφεραν έσοδα.
170.

Η βασική αυτή προσέγγιση όσον αφορά τον υπολογισµό των διαφυγόντων κερδών
µπορεί να εφαρµοστεί στην πράξη µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα, τα έσοδα
του αποκλεισθέντος ανταγωνιστή µπορούν να συγκριθούν µε τα πραγµατικά του
έσοδα από την αγορά υπό την επήρεια της παράβασης. Από τη στιγµή που
υπολογισθούν τα διαφυγόντα έσοδα, µπορεί να αφαιρεθεί από αυτά το κόστος που
απέφυγε η επιχείρηση λόγω της µείωσης της παραγωγής της, προκειµένου να
υπολογιστεί το ύψος των διαφυγόντων κερδών. Η προσέγγιση αυτή όσον αφορά την
εκτίµηση των διαφυγόντων κερδών δεν καθιστά αναγκαία την ποσοτικοποίηση του
συνολικού κόστους που θα έφερε η επιχείρηση, αλλά µόνον την εκτίµηση του
κόστους το οποίο αυτή δεν θα έφερε λόγω της παράβασης.

171.

Υπάρχουν επίσης ορισµένες περαιτέρω πραγµατιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά
την εκτίµηση των διαφυγόντων κερδών που µπορεί να είναι κατάλληλες σε
ορισµένες συγκεκριµένες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, µπορεί να υπολογιστεί ένα
µέσο περιθώριο κέρδους ανά µονάδα προϊόντος για το σενάριο αντιπαραδείγµατος
και στη συνέχεια να πολλαπλασιαστεί επί τον αριθµό των µονάδων που δεν
πωλήθηκαν εξαιτίας της παράβασης155. Μια τέτοια εκτίµηση του µέσου κέρδους ανά
µονάδα µπορεί να βασιστεί σε µια ή περισσότερες συναλλαγές που µπορούν να
θεωρηθούν επαρκώς αντιπροσωπευτικές των συναλλαγών του ενάγοντος για το
υπόψη προϊόν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον υπολογισµό αυτόν λαµβάνεται υπόψη
έµµεσα το κόστος που δεν πραγµατοποιήθηκε156.

172.

Η πείρα από την άσκηση αγωγών αποζηµίωσης λόγω συµπράξεων δείχνει ότι οι
αποκλεισθέντες ανταγωνιστές επιλέγουν ενίοτε να αξιώσουν αποζηµίωση µόνον για
ένα µέρος της βλάβης, π.χ. για το κόστος που επωµίστηκαν προκειµένου να
αντιµετωπίσουν µια πρακτική αποκλεισµού157, το µη ανακτήσιµο κόστος που
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κλίµακας, το κόστος ανά µονάδα στο αντιπαράδειγµα θα ήταν χαµηλότερο από το παρατηρηθέν
κόστος, δεδοµένου ότι η παραγωγή της επιχείρησης θα ήταν υψηλότερη στο σενάριο του
αντιπαραδείγµατος (δηλ. εάν δεν είχε επηρεαστεί από την παράβαση).
Π.χ. Stockholms tingsrätt (∆ικαστήριο της Στοκχόλµης), απόφαση της 20ής Νοεµβρίου 2008,
συνεκδικασθείσες υποθέσεις T 32799-05 και T 34227-05 (Europe Investor Direct AB κ. ά. κατά VPC
Aktiebolag)· εκκρεµεί έφεση.
Για πρόσφατο παράδειγµα πραγµατιστικής προσέγγισης µε βάση τα πραγµατικά αριθµητικά στοιχεία
για το κόστος και τα έσοδα που εφαρµόστηκε µέσω τεχνικών παλινδρόµησης, βλ. Juzgado Mercantil
numero 5 de Madrid (Εµποροδικείο Μαδρίτης), απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2011, υπόθεση αριθ.
45/2010 (Céntrica Energía S.L.U. κατά Endesa Distribución Eléctrica S.A.).
Προκειµένου να υπολογιστεί το µέσο περιθώριο κέρδους, µπορεί να είναι σκόπιµο να εξετασθεί το πώς
θα είχαν εξελιχθεί το κόστος και τα έσοδα στο σενάριο αντιπαραδείγµατος χωρίς την παράβαση. Για
παράδειγµα, τα περιθώρια κέρδους που παρατηρήθηκαν σε περίοδο προ της παράβασης θα µπορούσαν
να είχαν µειωθεί κατά τη διάρκεια της παράβασης για λόγους άσχετους µε την παράβαση, εξαιτίας
µείωσης της ζήτησης ή αύξησης του κόστους των συντελεστών παραγωγής που οφείλονται σε άλλους
παράγοντες. Επιπλέον, η µείωση της παραγωγής του αποκλεισθέντος ανταγωνιστή θα µπορούσε να
επηρεάσει το ανά µονάδα κόστος αυτού και να επηρεάσει το περιθώριο για τις µονάδες που συνεχίζει
να πωλεί.
Π.χ. επιπρόσθετες δαπάνες µάρκετινγκ που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του µεριδίου αγοράς.
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επωµίσθηκαν για την είσοδο σε µια αγορά από την οποία αποκλείσθηκαν158 ή το
ποσό που κρίθηκε υπερβολικό σε περιπτώσεις συµπίεσης των περιθωρίων κέρδους ή
διακριτικής τιµολόγησης159 που αντιβαίνουν την νοµοθεσία ανταγωνισµού της ΕΕ.
Οι µέθοδοι και τεχνικές ποσοτικοποίησης που εκτίθενται στο παρόν έγγραφο
καθοδήγησης δεν αποκλείουν τη δυνατότητα άσκησης αγωγής αποζηµίωσης µόνον
για ένα µέρος της προκληθείσης βλάβης. Η επιλογή αυτή οφείλεται ορισµένες φορές
στην αντίληψη ότι η ποσοτικοποίηση τέτοιων κατηγοριών ζηµιών είναι απλούστερη
ή µπορεί να απαιτεί λιγότερα δεδοµένα και ότι τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πιο
εύκολα διαθέσιµα. Επίσης, όταν οι ενάγοντες επιδιώκουν αποζηµίωση για
διαφυγόντα κέρδη, η ποσοτικοποίηση της βλάβης βάσει του πραγµατοποιηθέντος
επιπλέον κόστους (ανακτήσιµου και µη) εν γένει συνιστά ένα κατώτατο όριο κατά
την εκτίµηση του συνόλου των διαφυγόντων κερδών.
173.

Ανεξάρτητα από την µέθοδο ή τεχνική που επιλέγεται, η ποσοτικοποίηση των
διαφυγόντων κερδών µπορεί να συνεπάγεται την αξιολόγηση πολύπλοκων
δεδοµένων που αφορούν υποθετική κατάσταση µη παράβασης, κατά την οποία
πρέπει να εκτιµηθεί η πραγµατική θέση του αποκλεισµένου ανταγωνιστή, συχνά
λαµβάνοντας υπόψη πιθανές µελλοντικές εξελίξεις. Η εκτίµηση των κερδών που θα
είχε αποκοµίσει η επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών κερδών,
µπορεί να εξαρτάται από τόσο πολλούς παράγοντες, ώστε θα ήταν σκόπιµο να
προβλέπονται λιγότερο επαχθείς απαιτήσεις όταν πρόκειται για ποσοτικοποίηση. Ως
εκ τούτου, τα νοµικά συστήµατα πρέπει να παρέχουν στα δικαστήρια κάποιον βαθµό
διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τα αριθµητικά στοιχεία και την στατιστική
µέθοδο, καθώς και τον τρόπο που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τον
υπολογισµό της ζηµίας160.

Γ.

Υφιστάµενοι ανταγωνιστές

174.

Προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί η βλάβη που υπέστησαν εξαιτίας πρακτικής
αποκλεισµού, οι ανταγωνιστές µπορούν να επιλέξουν να βασιστούν στις µεθόδους ή
τεχνικές που περιγράφονται στο µέρος 2. Το σενάριο µη παράβασης µπορεί να
αναπαρασταθεί κάνοντας σύγκριση µε τις επιδόσεις της ίδιας επιχείρησης σε περίοδο
κατά την οποία δεν υπήρχε παράβαση, µιας παρόµοιας επιχείρησης στην ίδια αγορά,
µε τα αθροιστικά κέρδη του κλάδου161 ή µε τις επιδόσεις της ίδιας ή παρόµοιας
επιχείρησης σε αγορά διαφορετική από εκείνη στην οποία έλαβε χώρα η πρακτική
αποκλεισµού. Εναλλακτικά, οι µέθοδοι που βασίζονται σε προσοµοιώσεις µπορούν
να παράσχουν εκτίµηση του σεναρίου αντιπαραδείγµατος, δηλαδή προσοµοίωση µε
βάση ορισµένες παραδοχές (π.χ. όσον αφορά το είδος των ανταγωνιστικών σχέσεων
µεταξύ επιχειρήσεων) της κατάστασης που ενδεχοµένως να επικρατούσε εάν ο
αποκλεισθείς ανταγωνιστής δραστηριοποιείτο στην αγορά και δεν είχε επηρεαστεί
από την πρακτική αποκλεισµού. Η χρήση άλλων µεθόδων είναι επίσης δυνατή, π.χ.
χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα των ενεχόµενων επιχειρήσεων µπορούν να οδηγήσουν
σε χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά τα οφέλη που θα είχαν οι επιχειρήσεις εάν
δεν είχαν επηρεαστεί από µια παράβαση.

158
159

160
161
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Π.χ. κόστος ανέγερσης νέου εργοστασίου στην αγορά αυτή.
Βλ. π.χ. Lietuvos apeliacinis teismas (Λιθουανικό εφετείο), απόφαση της 26ης Μαΐου 2006, υπόθεση
αριθ. 2A-41/2006 (Stumbras)· Højesteret (Ανώτατο δικαστήριο, ∆ανία), απόφαση της 20ής Απριλίου
2005, υπόθεση αριθ. 387/2002 (GT Linien A/S κατά DSB).
Βλ. π.χ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-104/89 και C-37/90 Mulder κ. ά. κατά Συµβουλίου και
Επιτροπής Συλλογή 2000, σ. I-203, σκέψη 79.
Βλ. ανωτέρω, παραγράφους 30, 40 και 59.
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Άρνηση παροχής βασικής εισροής για την παραγωγή επαγγελµατικών
διαλυτικών ουσιών
Η Worldco αποτελεί ηγετική διεθνή επιχείρηση παραγωγής πρώτων υλών που
αποτελούν βασική εισροή για την παραγωγή επαγγελµατικών διαλυτικών ουσιών. Η
Eusolv αποτελεί επιχείρηση δραστηριοποιούµενη στην αγορά διαλυτικών ουσιών
του εµπορίου από το 1995, και το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών της
οφείλεται σε πωλήσεις του προϊόντος Betanol. Για την παραγωγή του Betanol, η
Eusolv προµηθεύεται Rawbeta από την Worldco. Η Worldco κατέχει δεσπόζουσα
θέση στον τοµέα παραγωγής του Rawbeta, το οποίο αποτελεί την µόνη πρώτη ύλη
που είναι κατάλληλη για την παραγωγή του Betanol σε βιοµηχανική κλίµακα και σε
τιµή που επιτρέπει την διάθεσή του στο εµπόριο. Η Worldco προµηθεύει Rawbeta
και στην θυγατρική της την Subco, η οποία παράγει Betanol από το 2004 και
ανταγωνίζεται την Eusolv.
Το 2006, η Worldco αποφασίζει να σταµατήσει να προµηθεύει Rawbeta σε
επιχειρήσεις που πωλούν Betanol στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την θυγατρική
της την Subco. Αρχικά η Eusolv προσπαθεί να προµηθευτεί επαρκείς ποσότητες
Rawbeta από άλλους παραγωγούς ή να το αντικαταστήσει µε άλλες πρώτες ύλες που
παράγονται µε πειραµατικές µεθόδους που είναι σηµαντικά ακριβότερες, και
αυξάνουν κατακόρυφα την τιµή πώλησης του Betanol, µε παράλληλη µείωση της
ποιότητάς του και της καταλληλότητας του για επαγγελµατικές χρήσεις. Εξαιτίας
αυτού η Eusolv υφίσταται βαθµιαία µείωση των πωλήσεών της και τελικά διακόπτει
την παραγωγή Betanol το 2010. Το ίδιο έτος η Eusolv ασκεί αγωγή αποζηµίωσης
κατά της Worldco και της θυγατρικής της Subco προκειµένου να ανακτήσει τα
κέρδη τα οποία δεν πραγµατοποίησε εξαιτίας της άρνησης εφοδιασµού της. Το
δικαστήριο αποφαίνεται ότι η πρακτική της Worldco ισοδυναµούσε µε κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης, την οποία απαγορεύει το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ.
(1)

Σύγκριση σε διαχρονική βάση

175.

Όταν µια πρακτική αποκλεισµού επηρεάζει υφιστάµενους ανταγωνιστές, είναι
πιθανό, να υπάρχουν δεδοµένα για την ίδια επιχείρηση από περίοδο κατά την οποία
δεν υπήρχε η πρακτική αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, τα διαφυγόντα κέρδη του
ανταγωνιστή που υπέστη την βλάβη µπορούν να εκτιµηθούν µε διαχρονική
σύγκριση. Για παράδειγµα, το σενάριο µη παράβασης θα µπορούσε να υπολογιστεί
µε βάση δεδοµένα εσόδων και κόστους της επιχείρησης που υπέστη την βλάβη πριν
αρχίσει να παράγει αποτελέσµατα η πρακτική αποκλεισµού162. Σε πολλές υποθέσεις
πρακτικών αποκλεισµού, µπορεί να µην υπάρχουν δεδοµένα που αφορούν την
περίοδο µετά την παράβαση ή να µην είναι εξίσου κατάλληλα, ιδίως όταν η
παράβαση παρήγαγε αποτελέσµατα δυνάµενα να µεταβάλουν τη δοµή της αγοράς
και δεν είναι πιθανόν να εξαλειφθούν βραχυπρόθεσµα, π.χ. όταν ο ανταγωνιστής
αποκλείεται από την αγορά και υπάρχουν βραχυπρόθεσµοι φραγµοί επανεισόδου σε
αυτήν, ή όταν ο ανταγωνιστής έχει χάσει µερίδια αγοράς τα οποία θα είναι δύσκολο
να ανακτήσει λόγω επιπτώσεων δικτύου163.

162

163
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Για παράδειγµα εκ των προτέρων και κατά τη διάρκεια σύγκρισης για την εκτίµηση της βλάβης που
προκαλεί µια πρακτική αποκλεισµού που απαγορεύεται από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ βλ. Corte
d’Appello di Milano (Εφετείο του Μιλάνου), απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2000, υπόθεση αριθ. I,
308 (Inaz Paghe κατά Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro).
Ένα προϊόν υφίσταται επιπτώσεις δικτύου όταν η αξία του για κάθε χρήστη αυξάνεται όσο αυξάνεται ο
αριθµός των χρηστών.
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Στο παράδειγµα του Betanol, δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδοµένα για την περίοδο
µετά την παράβαση διότι η Eusolv, η επιχείρηση που υπέστη την βλάβη, δεν
δραστηριοποιείται πλέον στην αγορά και η αποτελεσµατική της επανείσοδος σε
αυτήν µπορεί να µη συµβεί αµέσως µετά τον τερµατισµό της παράβασης. Ως εκ
τούτου, η Eusolv αποφασίζει να σχηµατίσει µια εικόνα της κατάστασης όπως θα είχε
χωρίς την παράβαση χρησιµοποιώντας στοιχεία από την προ του 2006 περίοδο, όταν
δροµολογήθηκε η πρακτική αποκλεισµού.
176.
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Υπό ορισµένες περιστάσεις, τα προ της παράβασης δεδοµένα εσόδων και κόστους
που χρησιµεύουν για την σύγκριση, µπορούν να εξειδικευτούν. Για παράδειγµα, και
αναλόγως των εφαρµοστέων εθνικών κανόνων περί αποδεικτικών στοιχείων και περί
βάρους της αποδείξεως, ο εναγόµενος δύναται να αµφισβητήσει το ποσό που
υπολογίζει ο ενάγων, υποδεικνύοντας διαφορετικά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να
επηρέασαν αρνητικά την απόδοση µιας επιχείρησης και δεν συνδέονται µε την
παράβαση, όπως µια πτώση των επενδύσεων στο µάρκετινγκ, η απώλεια
ανταγωνιστικότητας του προϊόντος ή µια αύξηση του κόστους των εισροών που
αφορά ειδικά τον ανταγωνιστή ο οποίος αξιώνει αποζηµίωση. Αντιστρόφως, θα
µπορούσε να αποδειχθεί ότι η κατάσταση του ανταγωνιστή που υπέστη βλάβη στο
σενάριο µη παράβασης θα ήταν καλύτερη από αυτήν στην οποία βρισκόταν προτού
λάβει χώρα η παράβαση, π.χ., διότι είχε δυναµικό ανάπτυξης. Εν γένει, η αναφορά
σε πρότερη και µη επηρεαζόµενη από την παράβαση χρονική περίοδο στην ίδια
αγορά ενδέχεται να είναι τόσο πιο αξιόπιστη όσο µεγαλύτερο ήταν το χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο ανταγωνιστής ήταν παρών στην αγορά αυτή και όσο πιο
σταθερή η θέση του στην αγορά αυτή. Με άλλα λόγια, η αναφορά σε προ της
παράβασης σενάριο ενδέχεται να ευνοηθεί περισσότερο από προσαρµογές164 όταν ο
ανταγωνιστής που υπέστη την βλάβη είχε εισέλθει πρόσφατα στην αγορά, διότι στην
περίπτωση αυτή το µερίδιό του στην αγορά αυτή θα ήταν πιθανότερο να είναι
αντικείµενο διακυµάνσεων.

Τέτοιες προσαρµογές µπορούν να γίνουν µε τις τεχνικές που περιγράφονται ανωτέρω στις
παραγράφους 0 κ.ε.

68

EL

Στο παράδειγµα, η Eusolv παρέχει στοιχεία για τα συνολικά πραγµατικά της έσοδα
και κόστος από την παραγωγή και πώληση Betanol, τα οποία απεικονίζονται στο
ακόλουθο διάγραµµα:
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Προκειµένου να συγκροτηθεί ένα αξιόπιστο σενάριο χωρίς παράβαση, δεν
λαµβάνονται υπόψη στοιχεία από την περίοδο πριν το 2004 διότι την εποχή εκείνη, η
Subco, που αποτελεί τον σηµαντικότερο ανταγωνιστή της Eusolv, δεν
δραστηριοποιείτο ακόµη στην αγορά, ενώ µετά το 2004 και έως το 2006 αυτή
κατείχε σταθερό µερίδιο αγοράς.
Η Eusolv, τηρώντας τους εθνικούς κανόνες περί βάρους και επιπέδου της
αποδείξεως, παρέχει στοιχεία για τις ποσότητες, τα έσοδα και το κόστος
«αντιπαραδείγµατος» τα οποία θα ίσχυαν ελλείψει της παράβασης.
Εξαιτίας των αυξανόµενων βιοµηχανικών εφαρµογών του Betanol, παρατηρείται
συνεχής αύξηση της συνολικής ζήτησης (ήτοι του µεγέθους της αγοράς) για το
προϊόν αυτό. Η σταθερότητα του µεριδίου αγοράς της Eusolv µετά την είσοδο της
Subco στην αγορά Betanol χρησιµοποιείται από την Eusolv µε βάση την παραδοχή
ότι, χωρίς την παράβαση, αυτή θα διατηρούσε παρόµοιο µερίδιο αγοράς. Με βάση
την παραδοχή αυτή, η Eusolv παρέχει στοιχεία σχετικά µε τα έσοδα
«αντιπαραδείγµατος» για τα έτη 2006-2010, στηριζόµενα στη συνολική αξία της
αγοράς και το µερίδιο της Eusolv σε αυτήν. Από τους εσωτερικούς της
λογαριασµούς, η Eusolv παρέχει στοιχεία ως προς το κατά µονάδα κόστος της για τα
έτη 2004-2006165. Συνάγεται ότι ο κόστος ακολούθησε κατά πόδας τις τιµές των
εισροών του Betanol, ήτοι ότι, π.χ. µια αύξηση των τιµών των εισροών οδηγεί άµεσα
σε αντίστοιχη αύξηση του κόστους. Χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα βιοµηχανικά
στοιχεία για τις τιµές των εισροών, οι εµπειρογνώµονες της Eusolv εκτιµούν το κατά
µονάδα κόστος «αντιπαραδείγµατος» και, π.χ. µε ανάλυση παλινδρόµησης,
συσχετίζουν την εξέλιξη των τιµών των εισροών µε τις βελτιώσεις
αποτελεσµατικότητας που απορρέουν από την αύξηση του όγκου της παραγωγής.
165
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Αυτά περιλαµβάνουν το εφάπαξ κόστος, κατανεµηµένο σε ολόκληρη την περίοδο.
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Στη συνέχεια υπολογίζεται το ύψος του συνολικού κόστους «αντιπαραδείγµατος»
την περίοδο 2006-2010 µε πολλαπλασιασµό του εκτιµώµενου ανά µονάδα κόστους
αντιπαραδείγµατος µε τον αριθµό των µονάδων προϊόντος που θα είχαν πωληθεί
ελλείψει της παράβασης.
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Τα στοιχεία που απορρέουν συγκρίνονται µε τα πραγµατικά έσοδα και κόστος της
Eusolv ως εξής: τα πραγµατικά κέρδη (πραγµατικά έσοδα µείον πραγµατικό κόστος)
αφαιρούνται από τα κέρδη αντιπαραδείγµατος (έσοδα αντιπαραδείγµατος µείον
κόστος αντιπαραδείγµατος). Αυτό αποτελεί και την τελική εκτίµηση της
αποζηµίωσης που αξιώνει η Eusolv.
Ωστόσο, η Worldco και η Subco υποστηρίζουν ότι για να είναι σε θέση να διαθέτει
τον αναµενόµενο αυξηµένο αριθµό µονάδων την περίοδο 2006-2010, η Eusolv θα
έπρεπε να είχε επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα, αντιµετωπίζοντας επιπλέον
εφάπαξ κόστος που δεν είχε ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς. Το επιχείρηµα αυτό
γίνεται δεκτό από το δικαστήριο και η αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη µειώνεται
αντίστοιχα (αφαιρώντας το αναµενόµενο επιπλέον εφάπαξ κόστος των υπόψη ετών,
κατ' αναλογία, από το ποσό που υπέβαλε η Eusolv).
177.
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Στις περιπτώσεις πρακτικών αποκλεισµού, τα µερίδια αγοράς µπορεί να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο ως δείκτης κατά τον υπολογισµό των διαφυγόντων
κερδών µέσω συγκριτικών µεθόδων όπως οι χρονικές συγκρίσεις. Για παράδειγµα,
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µια συγκριτική µέθοδος για τον υπολογισµό του
πιθανού µεριδίου αγοράς του αποκλεισθέντος ανταγωνιστή ελλείψει της παράβασης.
Στη συνέχεια, θα µπορούσαν να υπολογιστούν τα διαφυγόντα κέρδη
πολλαπλασιάζοντας τα παρατηρηθέντα δεδοµένα για τα πραγµατικά ανά µονάδα
έσοδα και κόστος (ή το πραγµατικό µέσο περιθώριο κέρδους) µε τις επιπλέον
ποσότητες προϊόντος που θα αντιστοιχούσαν στο µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς του
«αντιπαραδείγµατος» που αναµένεται ότι θα επετύγχανε η επιχείρηση ελλείψει της
παράβασης. Αυτό βασίζεται στην παραδοχή ότι τα ανά µονάδα έσοδα και κόστος δεν
θα µεταβάλλονταν αισθητά στο σενάριο µη παράβασης και θα µπορούσε να γίνει
δεκτό από ένα νοµικό σύστηµα ως εκτίµηση της βλάβης που υπέστη η επιχείρηση,
ενδεχοµένως ως «εκ πρώτης όψεως» αποδεικτικό στοιχείο ή ως στοιχείο επαρκές για
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την µετατόπιση του βάρους της αποδείξεως166. Μια λεπτοµερέστερη εκτίµηση θα
αξιολογούσε την εξέλιξη του κόστους και των εσόδων στο σενάριο µη παράβασης,
εφόσον υπήρχαν επαρκή δεδοµένα.
178.

Όταν το µερίδιο αγοράς λαµβάνεται ως δείκτης για την εκτίµηση των διαφυγόντων
κερδών, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι µπορεί να υποστεί
διακυµάνσεις λόγω άλλων παραγόντων πλην της παράβασης, όπως η µείωση του
µεριδίου αγοράς της Eusolv το 2004 στο παράδειγµα του Betanol λόγω της εισόδου
της Subco ως ανταγωνίστριας στην αγορά αυτή167. Επίσης, εάν η παράβαση έχει
µειώσει το συνολικό µέγεθος της αγοράς, τα έσοδα του αποκλεισθέντος
ανταγωνιστή υπολογιζόµενα µε βάση τα πραγµατικά µερίδια αγοράς µπορεί να είναι
υποεκτιµηµένα.

(2)

Άλλες συγκριτικές µέθοδοι

179.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέτρο σύγκρισης και άλλες γεωγραφικές αγορές ή
αγορές προϊόντος προκειµένου να συγκροτηθεί το σενάριο µη παράβασης168. Ως εκ
τούτου, το κόστος και τα έσοδα της ίδιας ή παρόµοιας επιχείρησης σε διαφορετική
αγορά µπορούν επίσης να χρησιµεύσουν ως µέγεθος αναφοράς για την εκτίµηση του
κόστους και των εσόδων που θα είχε ο ανταγωνιστής που υπέστη την βλάβη σε
περίπτωση που δεν είχε λάβει χώρα η παράβαση. Οι µέθοδοι αυτές µπορούν επίσης
να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας µιας εκτίµησης που έγινε
µε διαχρονική σύγκριση ή άλλες µεθόδους. Για παράδειγµα, εάν οι επιδόσεις πριν
την παράβαση, του µόνου ανταγωνιστή µιας ιστορικά µονοπωλιακής επιχείρησης,
δείχνουν ότι θα κατείχε ένα δεδοµένο µερίδιο αγοράς ελλείψει της παράβασης, η
εκτίµηση µπορεί να επιβεβαιωθεί από τη διαπίστωση ότι η ίδια ή µια παρόµοια
επιχείρηση που ανταγωνίζεται την πρώην µονοπωλιακή επιχείρηση σε µια
συγκρίσιµη γεωγραφική αγορά πράγµατι κατέχει παρόµοιο µερίδιο αγοράς,
λαµβάνοντας υπόψη τις τυχόν διαφορές µεταξύ των υπόψη επιχειρήσεων ή αγορών.

∆.

Παρεµπόδιση εισόδου ανταγωνιστών στην αγορά

180.

Οι πρακτικές αποκλεισµού µπορούν να οδηγήσουν όχι µόνον στην χειροτέρευση του
µεριδίου αγοράς υφιστάµενου ανταγωνιστή, αλλά και να εµποδίσουν την είσοδο
δυνητικού ανταγωνιστή που δεν δραστηριοποιείται ακόµη στην αγορά αυτή. Ο
αποκλεισµός της εισόδου νέων ανταγωνιστών µπορεί να προκαλέσει σε αυτούς
σηµαντικότατη βλάβη για την οποία δικαιούνται αποζηµίωση. Τα νοµικά συστήµατα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις εγγενείς δυσκολίες της ποσοτικοποίησης µιας
τέτοιας βλάβης και πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αγωγές αποζηµίωσης από
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Ως παράδειγµα εκτίµησης από δικαστήριο µε πολλαπλασιασµό του συνολικού αριθµού συµβάσεων που
συνήψε ο παραβάτης µε το µερίδιο αγοράς που κατείχαν οι ενάγοντες πριν αρχίσει η πρακτική
αποκλεισµού, βλ. Corte d’Appello di Roma (Εφετείο Ρώµης), απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2003,
υπόθεση αριθ. I, 2474 (Albacom S.p.A. κατά Telecom Italia S.p.A.).
Για τον λόγο αυτόν, στο εν λόγω παράδειγµα το µερίδιο αγοράς που λήφθηκε υπόψη για την
ποσοτικοποίηση είναι το σταθερό µερίδιο αγοράς που κατείχε η Eusolv µετά το 2004.
Βλ. Juzgado Mercantil numero 5 de Madrid (Εµποροδικείο Μαδρίτης), απόφαση της 11ης Νοεµβρίου
2005, υπόθεση αριθ. 85/2005 (Conduit-Europe, S.A. κατά Telefónica de España S.A.), που
επιβεβαιώθηκε από το Audiencia Provincial de Madrid (Εφετείο Μαδρίτης), απόφαση της 25ης Μαΐου
2006, υπόθεση αριθ. 73/2006.
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επιχειρήσεις που δεν µπόρεσαν να εισέλθουν στην αγορά δεν καθίστανται πρακτικά
αδύνατες ή υπερβολικά δυσχερείς169.
181.

Η κατάσταση στην οποία µια επιχείρηση έχει αποκλειστεί από την είσοδο σε αγορά
παρουσιάζει ορισµένα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά που µπορούν να ληφθούν υπόψη
κατά την ποσοτικοποίηση της βλάβης. Ιδιαίτερα, εάν η επιχείρηση που υπέστη τη
βλάβη είχε την πρόθεση να εισέλθει σε αγορά στην οποία δεν είχε δραστηριοποιηθεί
έως τότε, υπάρχει εγγενής έλλειψη παρατηρήσιµων δεδοµένων όσον αφορά τις
επιδόσεις της επιχείρησης στην συγκεκριµένη αγορά.

182.

Η γενική προσέγγιση όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των διαφυγόντων κερδών
των ανταγωνιστών σε τέτοιες περιπτώσεις δεν διαφέρει ουσιαστικά από την
περίπτωση του αποκλεισµού ανταγωνιστών των οποίων τα υφιστάµενα µερίδια
αγοράς συρρικνώνονται, διότι και αυτή περιλαµβάνει την εκτίµηση των κερδών τα
οποία θα είχε αποκοµίσει ο αποκλεισθείς ανταγωνιστής ελλείψει της παράβασης.
Στη συνέχεια αυτά µπορούν να συγκριθούν µε την πραγµατική κατάσταση. Σε
περιπτώσεις παρεµπόδισης της εισόδου, είναι πιθανόν ο αποκλεισθείς ανταγωνιστής
να µην είχε καθόλου κέρδη ή να είχε συνεχείς ζηµίες (για παράδειγµα, εάν έπρεπε να
επωµιστεί κόστος το οποίο δεν µπορούσε να ανακτήσει λόγω της αδυναµίας του να
εισέλθει στην αγορά).

183.

Όπως προαναφέρεται, οι αποκλεισθέντες ανταγωνιστές µπορούν να αποφασίσουν να
ασκήσουν αγωγή αποζηµίωσης µόνον για το κόστος που έφεραν στην προσπάθειά
τους να εισέλθουν στην αγορά και όχι για το σύνολο των διαφυγόντων κερδών. Η
προσέγγιση αυτή µπορεί να είναι απλούστερη από την απαίτηση αποζηµίωσης για
διαφυγόντα κέρδη δεδοµένου ότι περιλαµβάνει µόνον ποσοτικοποίηση του εφάπαξ
κόστους που πραγµατοποίησε ο ενάγων.
Υπόθεση ιατρικού εξοπλισµού
Η Newco αποτελεί επιχείρηση που είναι αποφασισµένη να εισέλθει στην αγορά µιας
ειδικής ιατρικής συσκευής σε ένα κράτος µέλος στο οποίο η επιχείρηση Medco
κατέχει δεσπόζουσα θέση. Για να έχει κέρδος, η Newco θα έπρεπε να κατακτήσει
ένα ελάχιστο µερίδιο αγοράς ούτως ώστε να ωφεληθεί από οικονοµίες κλίµακας.
Φοβούµενη ότι θα χάσει σηµαντικό µέρος των πωλήσεών τους λόγω της Newco, η
Medco συνήψε συµφωνίες αποκλειστικής προµήθειας µε διάφορους πελάτες
προκειµένου να εµποδίσει την Newco να κατακτήσει αυτό το ελάχιστο µερίδιο
αγοράς. Εξαιτίας αυτού, η Newco δεν µπόρεσε να ανταγωνιστεί την Medco έναντι
αυτών των πελατών και δεν ήταν σε θέση να έχει κέρδη µε την είσοδό της στην
αγορά, πράγµα το οποίο οδήγησε σε υψηλότερες τιµές κατά µέσο όρο για τους
καταναλωτές από ό,τι εάν η Newco είχε εισέλθει στην αγορά. ∆εδοµένου ότι η
συµπεριφορά της Medco θεωρήθηκε ως παράβαση του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, η
Newco θα εδικαιούτο να αξιώσει αποζηµίωση για τα κέρδη που της διέφυγαν
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Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν βάσει της εφαρµοστέας νοµοθεσίας να ποσοτικοποιηθεί η
βλάβη αυτή µε πραγµατιστικές µεθόδους, όπως υπολογισµός της συνολικής αξίας της απωλεσθείσας
αγοράς από άποψη κερδών και πολλαπλασιασµός της επί ένα ποσοστό που εκφράζει το µερίδιο αγοράς
που ενδεχοµένως θα κατακτούσε η αποκλεισθείσα επιχείρηση. Για παράδειγµα, εάν τα συνολικά κέρδη
που απεκόµισαν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά µετά την παράβαση
ανέρχονται σε 200 εκατ. ευρώ, και υπό την εκτίµηση ότι ο αποκλεισθείς ανταγωνιστής, ελλείψει της
παράβασης, θα κατείχε µερίδιο αγοράς 30%, τα διαφυγόντα κέρδη θα µπορούσαν να υπολογισθούν, µε
αυτή την προσέγγιση, σε 60 εκατ. ευρώ.
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εξαιτίας της παράβασης. Ωστόσο, προκειµένου να µην προβεί σε πλήρη ανάλυση
των διαφυγόντων κερδών, η Newco ζήτησε αποζηµίωση µόνον για το εφάπαξ
κόστος που είχε ήδη καταβάλει για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου και την
είσοδό της στην αγορά (περιλαµβανοµένου του χρηµατοοικονοµικού κόστους της
και των µη ανακτήσιµων ζηµιών της από τα υλικά τα οποία είχε αγοράσει).
184.

Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εµποδιστεί η είσοδος ανταγωνιστών στην αγορά,
δεν υπάρχουν δεδοµένα όσον αφορά τα προ της παράβασης έσοδα και κόστος σε
σχέση µε την εν λόγω αγορά, τα δε µετά την παράβαση δεδοµένα µπορεί επίσης να
µην είναι κατάλληλα ως στοιχεία αναφοράς για διαχρονική σύγκριση λόγω των
αποτελεσµάτων της παράβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναφορά σε συγκρίσιµη
γεωγραφική αγορά ή αγορά προϊόντος στην οποία δραστηριοποιείται η ίδια ή µια
παρόµοια επιχείρηση µπορεί να είναι καταλληλότερη για τη συγκρότηση του
σεναρίου χωρίς την παράβαση. Οι σχετικές αγορές προϊόντος ή γεωγραφικές αγορές
µπορούν να προσφέρουν επαρκή βαθµό οµοιότητας αν και θα µπορούσαν να
επέλθουν προσαρµογές προκειµένου να ληφθούν υπόψη ορισµένες διαφορές µεταξύ
των αγορών170.

185.

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η εκτίµηση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων του
ανταγωνιστή µπορεί να αρκεί για την εξεύρεση δεδοµένων µε βάση τα οποία µπορεί
να γίνει εκτίµηση των κερδών χωρίς την παράβαση171.
Στην περίπτωση που αναφέρεται στο ανωτέρω παράδειγµα, ας υποτεθεί ότι η Newco
είναι πρόθυµη να εφοδιάσει τα τρία µεγαλύτερα ιδιωτικά κέντρα υγείας ενός
κράτους µέλους µε έναν νέο καινοτόµο τύπο φιλµ για ακτινογραφικά µηχανήµατα.
Ας υποτεθεί επίσης ότι κανονικά η αγορά αυτού του τύπου ιατρικού εξοπλισµού
ιδιωτικών κέντρων υγείας είναι µια δηµοπρατική αγορά. Χάρη σε µια τεχνολογική
βελτίωση, η Newco είναι σε θέση να προσφέρει τα προϊόντα της σε χαµηλότερη τιµή
από την Medco. Όµως, η Medco η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά
ακτινογραφικών µηχανηµάτων, συνδέει τις πωλήσεις των προϊόντων µεταξύ τους
χρεώνοντας µεγαλύτερη τιµή για ακτινογραφικά µηχανήµατα σε κέντρα τα οποία
δεν προµηθεύονται ακτινογραφικά φιλµ από αυτήν. Εξαιτίας αυτού, η Newco δεν
µπορεί να συνάψει καµία σύµβαση προµήθειας. Στην περίπτωση αυτή, η Newco
κατέδειξε ότι ήταν πράγµατι σε θέση να προµηθεύσει τα κέντρα µε τις ποσότητες
που ζητούσαν και στην τιµή που προσέφερε, και παρείχε λεπτοµερή στοιχεία για το
ίδιο κόστος της. Βάσει των στοιχείων αυτών και µε βάση την παραδοχή ότι η Newco
θα είχε επιλεγεί ως προµηθευτής στις περιπτώσεις που προσέφερε την χαµηλότερη
τιµή, τα αναµενόµενα περιθώρια κέρδους θα µπορούσαν να εκτιµηθούν χωρίς να
γίνει διαχρονική σύγκριση ή σύγκριση µε άλλες γεωγραφικές αγορές ή αγορές
προϊόντος.
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Αυτό µπορεί να γίνει, π.χ. µε ανάλυση παλινδρόµησης υπό τον όρο ότι υπάρχουν επαρκή δεδοµένα. Βλ.
ανωτέρω παράγραφο 0 κ.ε. Ως παράδειγµα πρακτικής αποκλεισµού στην οποία η χρήση διαφορετικής
γεωγραφικής αγοράς έγινε δεκτή, κατ' αρχήν, ως µέτρο σύγκρισης βλ. Juzgado Mercantil numero 5 de
Madrid (Εµποροδικείο Μαδρίτης), απόφαση της 11ης Νοεµβρίου 2005, υπόθεση αριθ. 85/2005
(Conduit-Europe, S.A. κατά Telefónica de España S.A.), που επιβεβαιώθηκε από το Audiencia
Provincial de Madrid (Εφετείο Μαδρίτης), απόφαση της 25ης Μαΐου 2006, υπόθεση αριθ. 73/2006.
Ως παράδειγµα της ποσοτικοποίησης της βλάβης που υπέστη επιχείρηση που αποκλείσθηκε από την
είσοδό της σε αγορά δηµοπρασιών βλ. Oberlandesgericht Düsseldorf (Ανώτερο περιφερειακό
δικαστήριο του Ντίσελντορφ), απόφαση της 16ης Απριλίου 2008, υπόθεση αριθ. VI-2 U (kart) 8/06, 2
U 8/06 (Stadtwerke Düsseldorf).
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E.

Αποζηµίωση σε περίπτωση µελλοντικής ζηµίας

186.

Όταν οι αποκλεισθέντες ανταγωνιστές αξιώνουν αποζηµίωση, ενδέχεται να την
απαιτήσουν όχι µόνον για τα διαφυγόντα κέρδη τους κατά τη διάρκεια της περιόδου
της παράβασης, αλλά και για τα κέρδη που απώλεσαν µετά τον τερµατισµό αυτής172.
Αυτό είναι σηµαντικό, ιδίως, όταν οι αποκλεισθέντες ανταγωνιστές δεν µπορούσαν
να εισέλθουν εκ νέου στην αγορά ή να ανακτήσουν πλήρως το µερίδιο αγοράς τους
εξαιτίας των µόνιµων αποτελεσµάτων της τερµατισθείσας παράβασης. Στην
περίπτωση αυτή, θα απαιτούσαν αποζηµίωση για µελλοντικά κέρδη, δηλ. κέρδη τα
οποία είναι πιθανόν να διαφύγουν αφού ασκηθεί και εκδικαστεί η αγωγή
αποζηµίωσης.

187.

Οι προκλήσεις όσον αφορά την ποσοτικοποίηση τέτοιων ζηµιών όχι µόνον
εξαρτώνται από τις τεχνικές που εφαρµόζονται, αλλά συνδέονται και µε τον χρονικό
ορίζοντα ως προς τον οποίο µπορούν να προσδιοριστούν διαφυγόντα κέρδη και η
αντίστοιχη αποζηµίωση. Η εθνική νοµοθεσία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο
πλαίσιο αυτό, π.χ. καθορίζοντας υπό ποίες συνθήκες µπορεί να ανακτηθεί µια
µελλοντική ζηµία ή θεσπίζοντας ρεαλιστικούς κανόνες για την επίλυση του θέµατος
αυτού κατά περίπτωση173.

188.

Στους συντελεστές που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την επιλογή του σχετικού
χρονικού ορίου για την αξίωση αποζηµίωσης για µελλοντικά διαφυγόντα κέρδη
µπορεί να περιλαµβάνεται π.χ. ο πιθανός χρόνος που απαιτείται για την εκ νέου
είσοδο στην υπόψη αγορά. Σε άλλες περιπτώσεις, η εκτίµηση των διαφυγόντων
κερδών µπορεί να είναι ευκολότερη εξαιτίας των περιστάσεων της υπόθεσης. Στο
ανωτέρω παράδειγµα των ακτινογραφικών µηχανηµάτων, η διάρκεια των
συµβάσεων για τις οποίες είχε υποβάλει προσφορές η Newco θα µπορούσε να
αποτελέσεις ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για το οποίο θα έπρεπε, βάσει της εθνικής
νοµοθεσίας, να καταβληθεί αποζηµίωση για µελλοντικά διαφυγόντα κέρδη. Σε άλλες
περιπτώσεις, θα µπορούσε επίσης να ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο η επιχείρηση θα µπορούσε εύλογα να είχε συνεχίσει να παράγει αγαθά ή να
παρέχει υπηρεσίες ελλείψει νέων επενδύσεων.
Στο παράδειγµα του Betanol, η Eusolv µπορεί να απαιτήσει αποζηµίωση και τα
κέρδη τα οποία θα είχε πραγµατοποιήσει µετά το 2010, όταν παραγκωνίσθηκε από
την αγορά και άσκησε την αγωγή αποζηµίωσης. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές που χρησιµεύουν για την
αναπαράσταση του σεναρίου µη παράβασης για την περίοδο 2006-2010 και να γίνει
προβολή του αποτελέσµατος περαιτέρω στο µέλλον. Φυσικά, τα διαφυγόντα
µελλοντικά κέρδη δεν µπορούν να απαιτούνται επ’ αορίστω. Η Eusolv αποφάσισε να
χρησιµοποιήσει ως σηµείο αναφοράς το πιθανό χρονικό διάστηµα που θα χρειαζόταν
για να εισέλθει εκ νέου στην αγορά από τη στιγµή που τερµατιζόταν η παράβαση.
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Ως παράδειγµα υπόθεσης στην οποία ένα δικαστήριο επιδίκασε αποζηµίωση και για την περίοδο που
ακολούθησε τον τερµατισµό παράβασης βλ. ∅stre landsrets (Ανατολικό ανώτατο δικαστήριο της
∆ανίας), απόφαση της 20ής Μαΐου 2009, υπόθεση αριθ. B-3355-06 (Forbruger-Kontakt a-s κατά Post
Danmark A/S).
Κατά την εκτίµηση των µελλοντικών κερδών είναι συνήθως σκόπιµο να γίνει αναγωγή της αξίας τους
ούτως ώστε να αντανακλάται η µείωση της αξίας του χρήµατος διαχρονικά.
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III.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΠΕΛΑΤΕΣ

189.

Οι επιχειρήσεις που ενέχονται σε αθέµιτη σύµπραξη ή καταχρώνται την δεσπόζουσα
θέση τους προκειµένου να αποκλείσουν έναν ανταγωνιστή τους ενδέχεται να
αντιµετωπίσουν κόστος ή προσωρινή µείωση των κερδών τους στο πλαίσιο της
εφαρµογής της από µέρους τους παράβασης. Η θυσία αυτή αποβλέπει στην νόθευση
της ανταγωνιστικής διαδικασίας η οποία τελικά θα φέρει τους παραβάτες σε θέση
από την οποία θα αντλήσουν µεγαλύτερα κέρδη χάρη στη στρέβλωση των συνθηκών
της αγοράς, και η οποία θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν, σε βάρος των πελατών
τους, τις προσωρινές ζηµίες ή µείωση του κέρδους τους που υπέστησαν προκειµένου
να κατακτήσουν τη θέση αυτή. Οι ενότητες που ακολουθούν πραγµατεύονται δύο
τυπικές καταστάσεις βλάβης πελατών λόγω πρακτικών αποκλεισµού. Για τους
σκοπούς της ποσοτικοποίησης, η βλάβη που προκλήθηκε σε πελάτες από πρακτικές
αποκλεισµού µπορεί να είναι ανάλογη µε εκείνην που προκλήθηκε από παραβάσεις
που έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών, η οποία αναπτύσσεται
λεπτοµερέστερα στο µέρος 3 του εγγράφου καθοδήγησης.

A.

Ανάκτηση

190.

Το απλούστερο παράδειγµα βλάβης προκαλούµενης σε πελάτες κατά την φάση
ανάκτησης των πρακτικών αποκλεισµού είναι η εξοντωτική τιµολόγηση, κατά την
οποία µια επιχείρηση καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της καθορίζοντας τις τιµές
της σε τεχνητά χαµηλό επίπεδο το οποίο είναι ανέφικτο για τους ανταγωνιστές της οι
οποίοι τελικά θα εγκαταλείψουν την αγορά ή θα υποστούν µείωση του µεριδίου τους
σε αυτήν. Μόλις ανταγωνιστές αποκλειστούν από την αγορά ή µόλις επιτευχθεί
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, οι παραβάτες µπορούν να έχουν µεγαλύτερα κέρδη
λόγω των ασθενέστερων ανταγωνιστικών περιορισµών.

191.

Η ανάκτηση µπορεί να θεωρηθεί ως συµπληρωµατική φάση της παράβασης που
µπορεί να οδηγήσει σε υπερτίµηµα για τους πελάτες των παραβατών. Αυτό το
υπερτίµηµα συνιστά βλάβη προκληθείσα από την πρακτική αποκλεισµού και οι
πελάτες µπορούν να επιδιώξουν να αποζηµιωθούν για αυτήν.
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Ανάκτηση σε υπόθεση εξοντωτικής τιµολόγησης
Παράδειγµα η αγορά πτήσεων σε συγκεκριµένο δροµολόγιο µεταξύ δύο πόλεων.
Στην αγορά αυτή δεσπόζει η Titan Airlines, κατεστηµένη επιχείρηση που προσφέρει
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πτήσης µε ναύλο 1000 ευρώ.
Στην ίδια αγορά άρχισε να δραστηριοποιείται πρόσφατα και η Bluesky Airlines, µε
ναύλο 800 ευρώ.
Η Titan Airlines ασκεί εξοντωτική τιµολόγηση µειώνοντας τους ναύλους της στα
500 ευρώ. Η Bluesky Airlines δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη µείωση τιµών
και εξαιτίας αυτού χάνει την κερδοφορία της και τελικά εγκαταλείπει την αγορά.
Στην περίπτωση αυτή, η δεσπόζουσα Titan Airlines θα ωφεληθεί από τη µείωση του
ανταγωνισµού και θα αυξήσει τα κέρδη της αυξάνοντας τους ναύλους της σε επίπεδο
ανώτερο από εκείνο της προ της παράβασης περιόδου, δηλαδή ανώτερο της αρχικής
τιµής των 1000 ευρώ. Εάν η Titan Airlines, µέχρι να εισέλθει εκ νέου στην αγορά
άλλος ανταγωνιστής, εξακολουθήσει να χρεώνει 1 100 ευρώ, οι πελάτες της,
εξαιτίας της παράβασης, θα πληρώσουν υπερτίµηµα ίσο προς 100 ευρώ.

EL

192.

Όταν ποσοτικοποιούνται τα υπερτιµήµατα που απορρέουν από την ανάκτηση, το
εννοιολογικό πλαίσιο που ισχύει, κατ' αρχήν, δεν διαφέρει από εκείνο που αναλύεται
στο µέρος 3, δηλαδή για παραβάσεις που οδηγούν πιο άµεσα σε αύξηση των τιµών.
∆εδοµένου ότι η βλάβη που προκαλείται από πρακτική αποκλεισµού δεν
περιορίζεται σε ανταγωνιστές του παραβάτη αλλά εκτείνεται σε όλους τους πελάτες
µιας συγκεκριµένης αγοράς, τα ζητήµατα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της
βλάβης λόγω υπερτιµήµατος ισχύουν και στο παρόν σενάριο.

193.

Η θέση που επιτυγχάνει µια επιχείρηση στην αγορά εξαιτίας µιας πρακτικής
αποκλεισµού δεν οδηγεί πάντοτε σε αύξηση τιµών για τους πελάτες της παραβατικής
επιχείρησης. Ωστόσο, ακόµη και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πελάτες µπορούν να
υποστούν βλάβη από την παράβαση, π.χ. εάν αυτή καταλήγει σε µειωµένη ποιότητα.
Στο ανωτέρω παράδειγµα, η δεσπόζουσα επιχείρηση Titan Airlines θα µπορούσε να
είχε επαναφέρει τον ναύλο στα 1 000 ευρώ χωρίς να υπερβεί το ποσό που χρέωνε
πριν από τον αποκλεισµό της Bluesky Airlines από την αγορά. Oι επιβάτες που
ταξιδεύουν σε αυτό το συγκεκριµένο επηρεάζονται, παρά ταύτα, αρνητικά, π.χ. σε
περίπτωση που η Titan Airlines εκµεταλλευτεί την ύπαρξη λιγότερων
ανταγωνιστικών περιορισµών για να µειώσει το επίπεδο των υπηρεσιών που
προσφέρει κατά τη διάρκεια της πτήσης.

194.

Οι πελάτες του αποκλεισθέντος ανταγωνιστή µπορεί να είναι σε διαφορετική θέση
από τους πελάτες των παραβατών, διότι µπορεί να αναγκαστούν να στραφούν στα
προϊόντα που πωλεί η παραβατική επιχείρηση λόγω του παραγκωνισµού του
ανταγωνιστή της από την αγορά. Εκτός από το ενδεχόµενο χειρότερης ποιότητας,
µπορεί επίσης να πρέπει να καταβάλουν στην παραβατική επιχείρηση τιµές
υψηλότερες από εκείνες που κατέβαλλαν για τα προϊόντα που πωλούσε η
αποκλεισθείσα επιχείρηση. Αναλόγως των εφαρµοστέων νοµικών διατάξεων, µπορεί
να τους επιτρέπεται να καταδείξουν ότι, σε περίπτωση που δεν λάµβανε χώρα η
παράβαση, θα είχαν πραγµατοποιήσει τις προµήθειές τους από τον αποκλεισθέντα
ανταγωνιστή σε χαµηλότερη τιµή. Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσµα που πρέπει
να εξεταστεί µοιάζει, κατ’ αρχήν, µε την επιβολή υπερτιµήµατος. Το υπερτίµηµα
µπορεί να υπολογιστεί συγκρίνοντας την τιµή του προϊόντος που πωλεί η
παραβατική επιχείρηση στην πραγµατικότητα µε εκείνην που θα χρέωνε η
αποκλεισθείσα επιχείρηση στην περίπτωση µη παράβασης.
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Για παράδειγµα, οι επιβάτες που ταξίδευαν µε την Bluesky Airlines πριν τον
αποκλεισµό της από την αγορά µπορεί να επιβαρυνθούν µε υπερτίµηµα όταν, λόγω
του αποκλεισµού της Bluesky Airlines από την αγορά αναγκαστούν να ταξιδεύσουν
µε την Titan Airlines πληρώνοντας ακριβότερους ναύλους. Το υπερτίµηµα µπορεί να
υπολογιστεί ως η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής τιµής των 1000 ευρώ που
καταβλήθηκε στην Titan Airlines και των 800 ευρώ που θα χρέωνε η Bluesky
Airlines εάν δεν είχε αποκλειστεί από την αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το
υπερτίµηµα που επιβλήθηκε στους επιβάτες που αναγκάστηκαν να στραφούν από
την Bluesky Airlines στην Titan Airline θα µπορούσε να υπολογιστεί σε 200 ευρώ.
B.

Βλάβη ανταγωνιστών που είναι πελάτες των παραβατών

195.

Σε περίπτωση που ένας ανταγωνιστής είναι και πελάτης του παραβάτη, η πρακτική
αποκλεισµού µπορεί να ζηµιώσει τον ανταγωνιστή στο µέτρο που κάνει τις
προµήθειές του από τον παραβάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο αποκλεισθείς
ανταγωνιστής µπορεί όχι µόνον να αξιώσει αποζηµίωση για την αύξηση του κόστους
που προκάλεσε η παράβαση, αλλά και να επιλέξει να αξιώσει αποζηµίωση για
διαφυγόντα κέρδη λόγω µειωµένου όγκου παραγωγής ή πωλήσεων σε σχέση µε την
κατάσταση που θα επικρατούσε εάν δεν είχε λάβει χώρα η παράβαση174.

196.

Επισηµαίνεται ότι για τους σκοπούς της ποσοτικοποίησης, οι ανταγωνιστές που
υφίστανται την επιβολή υπερτιµήµατος βρίσκονται σε θέση ανάλογη µε εκείνην των
πελατών επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε σύµπραξη ή άλλη παράβαση που
προκαλεί υπερτίµηµα. Για να καταστεί αυτό σαφέστερο, στο παράδειγµα του
Betanol, η δεσπόζουσα επιχείρηση Worldco αντί να αρνηθεί να προµηθεύσει
Rawbeta στην Eusolv, θα µπορούσε να αποφασίσει να αυξήσει την τιµή του
προϊόντος αυτού έναντι της Eusolv µε σκοπό να συµπιέσει το περιθώριο κέρδους της
τελευταίας. Στην περίπτωση αυτή, προκύπτουν παρόµοια ζητήµατα µε εκείνα της
περίπτωσης αύξησης τιµών προκαλούµενης από άλλα είδη παράβασης. Στο
παράδειγµα, η Eusolv θα µπορούσε να αξιώσει αποζηµίωση για το υπερτίµηµα που
αντιπροσωπεύει η διαφορά µεταξύ της τιµής που κατέβαλλε εξαιτίας της πρακτικής
αποκλεισµού και της τιµής που θα κατέβαλε ελλείψει της παράβασης. Εάν το
επιβληθέν υπερτίµηµα έχει µετακυλιστεί, αγωγές αποζηµίωσης θα µπορούσαν να
ασκήσουν και οι πελάτες της Eusolv, ενώ η ίδια η Eusolv θα µπορούσε να αξιώσει
αποζηµίωση για τις πωλήσεις που έχασε εξαιτίας της αύξησης των τιµών.
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Για ένα παράδειγµα εκτίµησης των ζηµιών που προκάλεσε η επιβολή διακρίσεων κατά την τιµολόγηση
σε ανταγωνιστή που αποτελούσε και πελάτη του παραβάτη, βλ. Højesteret (Ανώτατο ∆ικαστήριο της
∆ανίας), απόφαση της 20ής Απριλίου 2005, υπόθεση αριθ. 387/2002 (GT Linien A/S κατά DSB).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

∆ικαστήριο της ΕΕ
Υπόθεση 238/78 Ireks-Arkady GmbH κατά Συµβουλίου και Επιτροπής, Συλλογή 1979, σ. 2955.
Υπόθεση C-271/91 Marshall, Συλλογή 1993, σ. I-4367.
Υπόθεση C-308/87 Grifoni II, Συλλογή 1994, σ. I-341.
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-104/89 και C-37/90, Mulder και λοιποί κατά Συµβουλίου και Επιτροπής,
Συλλογή 2000, σ. I-203.
Υπόθεση C-453/99 Courage, Συλλογή 2001, σ. I-6297.
Υπόθεση C-147/01 Weber’s Wine World, Συλλογή 2003, σ. I-11365.
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04 Manfredi, Συλλογή 2006, σ. I-6619.

Γενικό ∆ικαστήριο
Υπόθεση Τ-202/98 Tate & Lyle κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ. ΙΙ-2035.
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-25/95 κ.λπ., Cimenteries CBR SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000 σ. II-491.

∆ικαστήρια των κρατών µελών
Corte d’Appello di Milano (Εφετείο, Μιλάνο), απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2000 υπόθεση αριθ. I, 308 (Inaz
Paghe κατά Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro).
Corte d’Appello di Roma (Εφετείο, Ρώµη), απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2003, υπόθεση αριθ. I, 2474
(Albacom S.p.A. κατά Telecom Italia S.p.A.).
Corte d’Appello di Milano (Εφετείο, Μιλάνο), απόφαση της 11ης Ιουλίου 2003, (Bluvacanze)
Cour d’Appel de Paris (Εφετείο, Παρίσι), απόφαση της 23ης Ιουνίου 2003 (Lescarcelle-De Memoris κατά
OGF).
Landgericht Dortmund (Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Dortmund), απόφαση της 1ης Απριλίου 2004, υπόθεση αριθ.
13 O 55/02 Kart (Vitaminpreise).
Højesteret (Ανώτατο ∆ικαστήριο, ∆ανία), απόφαση της 20ής Απριλίου 2005, υπόθεση αριθ. 387/2002 (GT
Linien A/S κατά DSB).
Bundesgerichtshof (Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, Γερµανία), απόφαση της 28ης Ιουνίου 2005, υπόθεση αριθ.
KRB 2/05 (Transportable concrete)
Juzgado Mercantil numero 2 de Barcelona (Εµποροδικείο, Βαρκελώνη), απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2011,
υπόθεση αριθ. 45/2010 (Céntrica Energía S.L.U. κατά ENDESA DISTIBUCION ELECTRICA S.A.).
Juzgado Mercantil numero 5 de Madrid (Εµποροδικείο, Μαδρίτη), απόφαση της 11ης Νοεµβρίου 2005,
υπόθεση αριθ. 85/2005 (Conduit-Europe, S.A. κατά Telefónica de España S.A.).
Audiencia Provincial de Madrid (Εφετείο, Μαδρίτη), απόφαση της 25ης Μαΐου 2006, υπόθεση αριθ. 73/2006.
Lietuvos apeliacinis teismas (Εφετείο της Λιθουανίας), απόφαση της 26ης Μαΐου 2006, υπόθεση αριθ. 2A41/2006 (Stumbras).
Corte Suprema di Cassazione (Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, Ιταλία), απόφαση της 2ας Φεβρουαρίου 2007,
υπόθεση αριθ. 2305 (Fondiaria SAI SpA κατά Nigriello).
Bundesgerichtshof (Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο, Γερµανία), απόφαση της 19ης Ιουνίου 2007, υπόθεση αριθ.
KBR 12/07 (Paper Wholesale Cartel).
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Περιφερειακό Πολιτικό ∆ικαστήριο του Graz), απόφαση της 17ης
Αυγούστου 2007, υπόθεση αριθ. 17 R 91/07 p (σχολή οδηγών).
Oberlandesgericht Düsseldorf (Ανώτερο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Ντίσελντορφ), απόφαση της 16ης Απριλίου
2008, υπόθεση αριθ. VI-2 U (kart) 8/06, 2 U 8/06 (Stadtwerke Düsseldorf).
Stockholms tingsrätt (∆ικαστήριο της Στοκχόλµης), απόφαση της 20ής Νοεµβρίου 2008, συνεκδικασθείσες
υποθέσεις T 32799-05 και T 34227-05 (Europe Investor Direct AB αι λοιποί. κατά VPC Aktiebolag)·
εκκρεµεί έφεση.
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∅stre landsrets (Ανατολικό Ανώτατο ∆ικαστήριο της ∆ανίας), απόφαση της 20ής Μαΐου 2009, υπόθεση αριθ.
B-3355-06 (Forbruger-Kontakt a-s κατά Post Danmark A/S).
Kammergericht Berlin (Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Βερολίνο), απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2009,
υπόθεση αριθ. 2 U 10/03 Kart.·
Oberlandesgericht Karlsruhe (Ανώτατο Περιφερειακό ∆ικαστήριο, Καρλσρούη) της 11ης Ιουνίου 2010 στην
υπόθεση αριθ. 6 U 118/05 (εκκρεµεί έφεση).
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∆ήλωση περί απορρήτου
∆ηµόσια διαβούλευση µε θέµα «Ποσοτικοποίηση της βλάβης σε αγωγές αποζηµίωσης
που στηρίζονται σε παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης»
(στο κείµενο αναφέρεται ως «διαβούλευση»)
1.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφεροµένων
µερών ή του κοινού που ενδιαφέρεται για το συγκεκριµένο θέµα της διαβούλευσης και
ενδεχοµένως να δηµοσιευθούν στο ∆ιαδίκτυο, υπό την ευθύνη του προϊσταµένου της
διοικητικής µονάδας «COMP.A1», της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, ο οποίος ασκεί
καθήκοντα υπευθύνου επεξεργασίας.
∆εδοµένου ότι η διαβούλευση συγκεντρώνει και επεξεργάζεται περαιτέρω δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να εφαρµοσθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.
2.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΕΣΑ;

∆εδοµένα ταυτοποίησης
Τα προσωπικά δεδοµένα που συγκεντρώνουµε και επεξεργαζόµαστε είναι εκείνα που
κρίνονται αναγκαία για τη συµµετοχή στη διαβούλευση, όπως όνοµα/ επώνυµο/ επάγγελµα/
ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση/ αριθµός τηλεφώνου/ αριθµός φαξ των
συµµετεχόντων, καθώς και οι απόψεις τους για τα σχετικά ζητήµατα.
Η επεξεργασία των δεδοµένων για τις ανάγκες της οργάνωσης και διαχείρισης της
διαβούλευσης είναι απαραίτητη για τη διοίκηση και τη λειτουργία της Επιτροπής, σύµφωνα
µε τις Συνθήκες και ειδικότερα µε τα άρθρα 5, 7 και 211 - 219 της Συνθήκης ΕΚ.
Τεχνικές πληροφορίες
Η απάντησή σας και τα προσωπικά σας δεδοµένα αποστέλλονται σε µας µε το ταχυδροµείο ή
µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Το σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής διέπεται από τις αποφάσεις της Επιτροπής για την ασφάλεια και από τις διατάξεις
που έχει θεσπίσει η ∆ιεύθυνση Ασφαλείας.
3.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ;

Οι απαντήσεις καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του συµµετέχοντος στη διαβούλευση θα
δηµοσιευτούν στο ∆ιαδίκτυο, εκτός αν ο συµµετέχων διαφωνεί µε τη δηµοσίευση των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε την αιτιολογία ότι αυτό θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντα του. Στην περίπτωση αυτή, οι απαντήσεις µπορούν να δηµοσιευτούν ανώνυµα.
∆ιαφορετικά, οι απαντήσεις δεν δηµοσιεύονται και το περιεχόµενό τους δεν λαµβάνεται κατ’
αρχήν υπόψη. Κάθε αντίρρηση σχετικά µε τη δηµοσίευση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα πρέπει να σταλεί στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διαβούλευση (βλ.
κατωτέρω στα σηµεία για τα στοιχεία επικοινωνίας).
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4.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΥΛΑΤΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Οι απαντήσεις σας, µαζί µε τη γλώσσα επιλογής σας, καταχωρίζονται σε ασφαλή και
προστατευµένη βάση δεδοµένων που φυλάσσεται στο Κέντρο ∆εδοµένων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι δραστηριότητες του οποίου διέπονται από τις αποφάσεις της Επιτροπής για την
ασφάλεια και από τις διατάξεις που έχει θεσπίσει η ∆ιεύθυνση Ασφαλείας για τέτοιου είδους
εξυπηρετητές και υπηρεσίες. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων είναι αδύνατη εκτός
Επιτροπής. Εντός της Επιτροπής, η πρόσβαση είναι δυνατή µε τη χρήση ατοµικού ονόµατος
χρήστη/κωδικού πρόσβασης.
5.

ΠΩΣ
ΣΑΣ;

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Η ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ελέγξετε ποια προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένα σας έχουν
αποθηκευθεί για λογαριασµό σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να
τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή µε τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω, διατυπώνοντας µε σαφήνεια το
αίτηµά σας.
6.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ;

Όλες οι απαντήσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα παραµείνουν στη
βάση δεδοµένων µέχρι να γίνει πλήρης ανάλυση των αποτελεσµάτων, και στη συνέχεια θα
αρχειοθετηθούν ως υλικό αναφοράς. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα καταχωρηθούν σε
κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας που κοινοποιείται εσωτερικά στο προσωπικό του οποίου
προΐσταται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ώστε να µπορεί να επικοινωνήσει µαζί σας στο
µέλλον, στο πλαίσιο περαιτέρω δραστηριοτήτων συνδεόµενων µε την διαβούλευση. Εάν δεν
συµφωνείτε ως προς αυτό, παρακαλείστε να το αναφέρετε στην απάντησή σας. Εάν έχετε ήδη
στείλει στην απάντησή σας, επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας χρησιµοποιώντας
τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω, προκειµένου να καταστήσετε γνωστό
το αίτηµά σας.
7.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ελέγξετε ποια προσωπικά σας στοιχεία έχουν αποθηκευτεί
από τον αρµόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας, να τα τροποποιήσετε, να τα διορθώσετε ή να τα
διαγράψετε, ή αν έχετε απορίες σχετικά µε τη διαβούλευση, ή όσον αφορά την επεξεργασία
στοιχείων στο πλαίσιο της διαβούλευσης ή τα δικαιώµατά σας, µη διστάσετε να
επικοινωνήσετε µε την οµάδα υποστήριξης η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του
υπευθύνου επεξεργασίας, χρησιµοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας
European Commission
Directorate-General for Competition
Unit A1 – Private Enforcement
Reference: HT 2290
comp-damages-actions@ec.europa.eu
8.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Σε περίπτωση διαφωνίας, µπορείτε να υποβάλετε ένσταση στον Ευρωπαίο Επόπτη
Προστασίας ∆εδοµένων.
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