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ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«1. Ο εκδοθείς σήµερα κανονισµός του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων 

ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης καθιερώνει ένα 

σύστηµα άµεσα εφαρµοστέων εξαιρέσεων βάσει του οποίου οι αρχές ανταγωνισµού και τα 

δικαστήρια των κρατών µελών, µαζί µε την Επιτροπή, θα είναι αρµόδια να εφαρµόζουν όχι 

µόνο το άρθρο 81 παράγραφος 1 και το άρθρο 82 της συνθήκης, που είναι άµεσα εφαρµοστέα 

σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά και το 

άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης. 

 

2. Για να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική και συνεκτική εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων 

ανταγωνισµού, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού που ορίζονται από τα κράτη 

µέλη (εφεξής ΕΑΑ) συγκροτούν ένα δίκτυο αρχών ανταγωνισµού (εφεξής το ∆ίκτυο) για την 

εφαρµογή, σε στενή συνεργασία, των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης. 

 

3. Η παρούσα κοινή δήλωση είναι πολιτικής φύσης και συνεπώς δεν γεννά νοµικά δικαιώµατα ή 

υποχρεώσεις. Περιορίζεται στην έκθεση µιας κοινής πολιτικής εκτίµησης την οποία 

συµµερίζονται όλα τα κράτη µέλη και η Επιτροπή σχετικά µε τις αρχές της λειτουργίας του 

∆ικτύου. 

 

4. Οι λεπτοµέρειες θα καθορισθούν σε ανακοίνωση της Επιτροπής που θα συνταχθεί και θα 

ενηµερώνεται κατά περίπτωση σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη. 

 

Γενικές αρχές 

 

5. Η συνεργασία στα πλαίσια του ∆ικτύου επικεντρώνεται στην αποτελεσµατική επιβολή των 

κανόνων ανταγωνισµού της ΕΚ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

 

6. Η αποκέντρωση της εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού της Κοινότητας ενισχύει τη θέση 

των ΕΑΑ, οι οποίες θα έχουν πλήρη αρµοδιότητα να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της 

συνθήκης, συµβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της πολιτικής, της νοµοθεσίας και της 

πρακτικής στον τοµέα του ανταγωνισµού. 
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7. Όλες οι αρχές ανταγωνισµού στα πλαίσια του ∆ικτύου είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Η 

συνεργασία µεταξύ των ΕΑΑ και µε την Επιτροπή πραγµατοποιείται επί βάσεως ισότητας, 

σεβασµού και αλληλεγγύης. 

 

8. Τα κράτη µέλη δέχονται µεν να έχουν διαφορετικά συστήµατα επιβολής του νόµου, αλλά 

αναγνωρίζουν αµοιβαία τις απαιτήσεις των συστηµάτων των άλλων κρατών µελών για 

λόγους συνεργασίας. 

 

9. Η Επιτροπή, ως θεµατοφύλακας της συνθήκης, έχει την τελική αλλά όχι αποκλειστική 

αρµοδιότητα για τη διαµόρφωση της σχετικής πολιτικής και τη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας και της συνοχής. Συνεπώς, οι πράξεις της Επιτροπής αφενός και των 

ΕΑΑ αφετέρου δεν είναι ταυτόσηµες. Οι πρόσθετες εξουσίες που έχουν χορηγηθεί στην 

Επιτροπή προκειµένου να εκπληρώνει τις αρµοδιότητές της θα ασκούνται λαµβανοµένου 

υπόψη, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, του συνεργατικού χαρακτήρα του ∆ικτύου. 

 

10. Η συνεργασία στα πλαίσια του ∆ικτύου και η διαχείριση των πληροφοριών θα είναι όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσµατική. Όλα τα µέλη του ∆ικτύου θα ελαχιστοποιήσουν τη διοικητική 

επιβάρυνση της συµµετοχής στο ∆ίκτυο· εννοείται ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται 

δυνάµει του άρθρου 11 του κανονισµού θα είναι διαθέσιµες και εύκολα προσιτές σε όλα τα 

µέλη του ∆ικτύου. 

 

Καταµερισµός του έργου 

 

11. Με τη επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισµού, όλα τα µέλη του ∆ικτύου 

έχουν πλήρη παράλληλη αρµοδιότητα να εφαρµόζουν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης. 

 

12. Η κατανοµή των υποθέσεων θα ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν. Στα πλαίσια του 

∆ικτύου θα χρησιµοποιείται ενδεικτική προθεσµία (έως 3 µήνες). Κανονικά, η κατανοµή 

αυτή θα παραµένει οριστική έως την περάτωση των διαδικασιών εφόσον τα γεγονότα που 

είναι γνωστά για την υπόθεση παραµένουν ουσιαστικά τα ίδια. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή 

ανταγωνισµού που κοινοποίησε την υπόθεση στο ∆ίκτυο θα παραµείνει συνεπώς κανονικά η 

αρµόδια αρχή ανταγωνισµού εφόσον είναι κατάλληλη για να επιληφθεί της υποθέσεως και 

καµία άλλη αρχή ανταγωνισµού δεν διατυπώνει αντιρρήσεις κατά την ενδεικτική προθεσµία. 



 
15435/02 ADD 1  MAK/γν 3 
 DG C II   EL 

 

13. Όλα τα µέλη του ∆ικτύου θα προσπαθήσουν να καταστεί η κατανοµή των υποθέσεων µια 

προβλέψιµη διαδικασία, µε την παροχή καθοδήγησης στις επιχειρήσεις και τα λοιπά 

ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε την υποβολή των καταγγελιών. 

 

14. Τα µέλη του ∆ικτύου διασφαλίζουν ότι οι υποθέσεις που απαιτούν διεξοδική έρευνα από 

αρχή ανταγωνισµού κατανέµονται και αξιολογούνται κατάλληλα. Η αρχή αυτή δεν επηρεάζει 

την ευχέρεια όλων των µελών του ∆ικτύου να αποφασίζουν εάν θα προβαίνουν σε έρευνες 

για µια υπόθεση. 

 

Αρχή ή αρχές κατάλληλες για να επιληφθούν 

 

15. Τα κράτη του ∆ικτύου διασφαλίζουν την αποτελεσµατική επιβολή των άρθρων 81 και 82 της 

συνθήκης. Οι υποθέσεις αντιµετωπίζονται από µια αρχή ή από αρχές που είναι κατάλληλες 

για να αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν τον ανταγωνισµό στην αγορά. Προς τούτο, τα 

µέλη του ∆ικτύου θα λαµβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως δε το σε 

ποιες αγορές γίνονται αισθητές οι κύριες στρεβλωτικές του ανταγωνισµού επιπτώσεις και 

ποια αρχή είναι η πλέον ικανή να αντιµετωπίσει επιτυχώς µια υπόθεση, σε συνάρτηση µε την 

ικανότητα της αρχής να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία, να παύσει την παράβαση και να 

επιβάλει αποτελεσµατικά τις σχετικές κυρώσεις. 

 

16. Οι υποθέσεις αντιµετωπίζονται κατά το δυνατόν συχνότερα από µία µόνο αρχή 

ανταγωνισµού. Μία και µόνη ΕΑΑ συνήθως είναι κατάλληλη για να επιληφθεί εάν µόνο ένα 

κράτος µέλος επηρεάζεται ουσιαστικά από συµφωνία ή πρακτική, ιδίως όταν οι κύριες 

στρεβλωτικές του ανταγωνισµού επιπτώσεις εµφανίζονται στο ίδιο κράτος µέλος και όλες οι 

επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε συµφωνία ή καταχρηστική συµπεριφορά έχουν την έδρα 

τους στο εν λόγω κράτος µέλος. 

 

17. Όπου µια συµφωνία ή πρακτική επηρεάζει ουσιαστικά τον ανταγωνισµό σε περισσότερα του 

ενός κράτη µέλη, τα µέλη του ∆ικτύου επιδιώκουν να συµφωνήσουν µεταξύ τους για το ποιο 

είναι το καταλληλότερο για να αντιµετωπίσει την υπόθεση µε επιτυχία. 

 

18. Σε υποθέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να επιληφθεί ένα µόνο µέλος (όταν επηρεάζεται ο 

ανταγωνισµός σε διάφορα κράτη µέλη και καµία ΕΑΑ δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µόνη της 
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την υπόθεση µε επιτυχία), τα µέλη του ∆ικτύου θα πρέπει να συντονίζουν τη δράση τους και 

να επιδιώκουν να ορίζουν µια αρχή ανταγωνισµού ως το επικεφαλής όργανο. 

 

19. Η Επιτροπή θα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να ασχοληθεί µε µια υπόθεση εάν περισσότερα 

των τριών κράτη µέλη επηρεάζονται ουσιαστικά από µια συµφωνία ή πρακτική, εάν αυτή 

συνδέεται στενά µε άλλες κοινοτικές διατάξεις που µπορεί να εφαρµοσθούν αποκλειστικά ή 

πιο αποτελεσµατικά από την Επιτροπή, εάν το κοινοτικό συµφέρον απαιτεί την έκδοση 

απόφασης της Επιτροπής για τη διαµόρφωση της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού ιδίως 

όταν ανακύπτει ένα νέο θέµα ανταγωνισµού ή προκειµένου να εξασφαλισθεί η 

αποτελεσµατική επιβολή του νόµου. 

 

Συνεκτική εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού 

 

20. Μετά την αρχική περίοδο κατανοµής, όταν η ίδια υπόθεση (ίδια αγορά, ίδια µέρη, ίδια 

συµπεριφορά/συµφωνία) αντιµετωπίζεται από περισσότερες της µιας κατάλληλες ΕΑΑ, µια 

εθνική αρχή ανταγωνισµού λαµβάνει τυπική απόφαση, ενώ οι άλλες αναστέλλουν τις 

εργασίες τους ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι ΕΑΑ αντιµετωπίζουν την υπόθεση σε στενή 

συνεργασία. 

 

21. Μετά την αρχική περίοδο κατανοµής, όταν µια υπόθεση αντιµετωπίζεται από µία ή 

περισσότερες κατάλληλες αρχές ανταγωνισµού, η Επιτροπή κανονικά δεν κινεί διαδικασίες 

που έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια της αρµοδιότητάς τους σύµφωνα µε το άρθρο 11 

παράγραφος 6 του κανονισµού εκτός εάν ανακύψει µια από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

 

α) Τα µέλη του ∆ικτύου προβλέπουν αντικρουόµενες αποφάσεις για την ίδια υπόθεση, 

 

β) Τα µέλη του ∆ικτύου προβλέπουν απόφαση που έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε την 

πάγια νοµολογία· τα πρότυπα που ορίζονται στις αποφάσεις των κοινοτικών 

δικαστηρίων και σε προηγούµενες αποφάσεις και κανονισµούς της Επιτροπής θα πρέπει 

να χρησιµεύουν ως κριτήριο· σε ό,τι αφορά τα γεγονότα, µόνο σηµαντική απόκλιση θα 

προκαλεί παρέµβαση της Επιτροπής, 

 

γ) Μέλος ή µέλη του ∆ικτύου παρατείνουν αδικαιολόγητα τις εργασίες, 
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δ) Υπάρχει ανάγκη έκδοσης απόφασης της Επιτροπής για τη διαµόρφωση της κοινοτικής 

πολιτικής ανταγωνισµού όταν παρόµοιο θέµα ανταγωνισµού ανακύπτει σε διάφορα 

κράτη µέλη, 

 

ε) Η εθνική αρχή ανταγωνισµού δεν έχει αντίρρηση. 

 

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει διαδικασία µε τις συνέπειες του άρθρου 11 

παράγραφος 6 του κανονισµού, πρέπει να το πράξει το συντοµότερο δυνατόν. 

 

22. Εάν µια ΕΑΑ ασχολείται ήδη µε µια υπόθεση, η Επιτροπή θα εξηγήσει γραπτώς στην 

ενδιαφερόµενη ΕΑΑ και τα άλλα µέλη του ∆ικτύου τους λόγους της εφαρµογής του 

άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισµού. 

 

23. Κανονικά, εφόσον δεν διακυβεύεται κοινοτικό συµφέρον, η Επιτροπή δεν εκδίδει απόφαση η 

οποία έρχεται σε αντίθεση µε απόφαση ΕΑΑ όταν έχει γίνει η δέουσα ενηµέρωση σύµφωνα 

µε αµφότερες τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 11 του κανονισµού και η Επιτροπή δεν 

έχει κάνει χρήση του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισµού. 

 

24. Τα µέλη του ∆ικτύου ενηµερώνουν τα άλλα µέλη του ∆ικτύου σχετικά µε τις απορρίψεις 

καταγγελιών και τον τερµατισµό των ερευνών σε όλες τις υποθέσεις που έχουν κοινοποιηθεί 

στα πλαίσια του ∆ικτύου δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 2 και του άρθρου 11 

παράγραφος 3 του κανονισµού.» 

 

 

________________________ 


