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ΜΕΡΟΣ III – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
 
Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται στις συνεισφορές των αρχών ανταγωνισµού των κρατών 
µελών. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες των αρχών αυτών 
περιέχονται στις εθνικές τους εκθέσεις. 
 
1. Εξελίξεις στα κράτη µέλη 

1.1.  Αλλαγές στις εθνικές νοµοθεσίες ανταγωνισµού 

Βέλγιο 
Το 2005 καταρτίσθηκε ένα νοµοσχέδιο για την τροποποίηση του νόµου περί προστασίας του 
οικονοµικού ανταγωνισµού, όπως εναρµονίσθηκε την 1η Ιουλίου 1999. 
 
Το νοµοσχέδιο αυτό, επί του παρόντος υπό συζήτηση, έχει τρεις στόχους: 
 
1. Να ενσωµατωθούν οι εκσυγχρονιστικές διατάξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 
ανταγωνισµού· 
2. να αυξηθούν οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ανταγωνισµού για την αντιµετώπιση των 
περιοριστικών πρακτικών· 
3. να αναβαθµιστεί το Συµβούλιο Ανταγωνισµού σε όργανο προσφυγής κατά αποφάσεων που 
εκδίδουν ρυθµιστικές αρχές διαφόρων κλάδων στον τοµέα του οικονοµικού ανταγωνισµού. 
 
Η κυριότερη αλλαγή που επήλθε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου της 
16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπουν τα 
άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, είναι η κατάργηση του συστήµατος κοινοποιήσεων που 
εφαρµοζόταν από το 1962. 
 
Από την 1η Μαΐου 2004, οι επιχειρήσεις πρέπει να εκτιµούν οι ίδιες κατά πόσον οι συµφωνίες 
τους πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 81 στο σύνολό του. Παρόλο που δεν υπάρχει 
υποχρέωση κατάργησης των εθνικών συστηµάτων κοινοποίησης, η διατήρηση των κανόνων 
περί κοινοποίησης και απαλλαγής δεν θα ανταποκρινόταν στους στόχους στους οποίους 
βασίστηκε το εγχείρηµα του εκσυγχρονισµού. Επιπλέον, θα καθιστούσε αδικαιολόγητα 
περίπλοκη την εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού από τα εθνικά δικαστήρια. Το 
νοµοσχέδιο, ως εκ τούτου, προτείνει να καταργηθούν οι διατάξεις περί κοινοποιήσεων και 
απαλλαγών. 
 
Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης δυνατότητα της βελγικής αρχής ανταγωνισµού να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραµµές, επιτρέποντάς της έτσι να χαράζει τις γενικές γραµµές της πολιτικής 
της. 
 
∆εδοµένης της αποκέντρωσης των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισµού, ένα µέρος του 
νοµοσχεδίου αφιερώνεται στη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές 
ανταγωνισµού των άλλων κρατών µελών, επαναλαµβάνοντας τις αρχές που διέπουν τη 
συνεργασία αυτή, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 11 του κανονισµού 1/2003. 
 
Στο πεδίο του ελέγχου των συγκεντρώσεων, η σχετική διαδικασία που καθιερώνει το 
νοµοσχέδιο, κατά το πρότυπο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, παρέχει στις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να υποβάλουν δεσµεύσεις ήδη από το πρώτο στάδιο της έρευνας. 
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Σε θεσµικό επίπεδο, προτείνεται να τροποποιηθεί η σύνθεση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού 
αυξάνοντας τον αριθµό των µελών πλήρους απασχόλησης (από τέσσερα σε έξι), και να 
απαλλαγεί το όργανο αυτό από ορισµένα καθήκοντα, τα οποία µετατίθενται στο “Auditorat”. 
Ο φορέας αυτός, που δηµιουργήθηκε παράλληλα µε το Συµβούλιο Ανταγωνισµού, 
αντικαθιστά το “Corps des Rapporteurs” και το προσωπικό του αυξάνεται σε 10 άτοµα 
κατ’ανώτατο όριο. 
 
Στο “Auditorat” ανατίθεται η αρµοδιότητα να θέτει στο αρχείο φακέλους που αφορούν 
απαράδεκτες ή αβάσιµες καταγγελίες και αιτήσεις προσωρινών µέτρων. Έχει επίσης 
αρµοδιότητα να εγκρίνει ορισµένες συγκεντρώσεις µεταξύ επιχειρήσεων µε απλουστευµένη 
διαδικασία. 
 
Αυτή η µετάθεση αρµοδιοτήτων, σε συνδυασµό µε την αύξηση των ορίων κοινοποίησης των 
συγκεντρώσεων, οφείλεται στο γεγονός ότι το Συµβούλιο Ανταγωνισµού αφιέρωνε µεγάλο 
µέρος του χρόνου του σε υποθέσεις συγκεντρώσεων που είχαν ελάχιστες ή καθόλου 
ανταγωνιστικές επιπτώσεις στη βελγική αγορά. 
 
Στο εξής, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού θα µπορεί να συγκεντρωθεί περισσότερο σε 
υποθέσεις που αφορούν περιοριστικές πρακτικές και καταχρήσεις δεσποζουσών θέσεων. 
 
Για την ενίσχυση της καταπολέµησης των περιοριστικών πρακτικών, το νοµοσχέδιο 
προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ευνοϊκής µεταχείρισης των επιχειρήσεων που συµβάλλουν 
στη διαπίστωση της ύπαρξης µιας απαγορευµένης πρακτικής παρέχοντας αποδεικτικά 
στοιχεία στην αρχή ανταγωνισµού. 
 
Τέλος, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξετάζει, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος, 
προσφυγές κατά αποφάσεων που εκδίδουν ρυθµιστικές αρχές διαφόρων κλάδων. Σ’αυτές 
περιλαµβάνεται το βελγικό Ινστιτούτο Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών (IBPT), η 
Επιτροπή Τραπεζών, Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και Ασφαλίσεων (CBFA), η Επιτροπή 
Ρύθµισης Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου (CREG) και ο φορέας διαχείρισης των 
σιδηροδροµικών υποδοµών. 
 
Οι αποφάσεις που µπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Συµβουλίου Ανταγωνισµού θα 
καθοριστούν µε οργανικό νόµο. 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 
Οι εθνικοί κανόνες ανταγωνισµού της Τσεχίας περιέχονται στον νόµο αριθ. 143/2001 για την 
προστασία του ανταγωνισµού. Το 2005 ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε τον νόµο αριθ. 
361/2005, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2005, και ενσωµατώνει ιδίως στην 
τσεχική νοµοθεσία ανταγωνισµού τους κοινοτικούς κανόνες απαλλαγής κατά κατηγορία, 
ούτως ώστε να εφαρµόζονται στις συµφωνίες που δεν επηρεάζουν το εµπόριο, αλλά που 
εµπίπτουν στους εθνικούς κανόνες ανταγωνισµού. Επιπλέον, ο νόµος για την προστασία του 
ανταγωνισµού τροποποιήθηκε µε τον νόµο αριθ. 127/2005 όσον αφορά την εφαρµογή του 
στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 
Περίληψη των νέων διατάξεων: 
 
• Υλοποίηση της δυνατότητας για σφράγιση των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων στη 

διάρκεια αιφνιδιαστικής έρευνας (άρθρο 21 παράγραφος 5). 
• Άρθρο 22 – κυρώσεις: 
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- για παραβάσεις της διαδικασίας µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο µέχρι 
1% του κύκλου εργασιών· 
- καθιερώνεται µια νέα µορφή προστίµου για παραβίαση των 
σφραγίδων. 

• Οι κοινοτικές απαλλαγές κατά κατηγορία θα εφαρµόζονται στις συµφωνίες που δεν 
έχουν κοινοτική διάσταση (άρθρο 4). 

 
• Μια άλλη τροποποίηση του νόµου για την προστασία του ανταγωνισµού που εκδόθηκε το 

2005 αφορά την εφαρµογή του στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θεσπίστηκε 
µε τον νόµο αριθ. 127/2005 (νόµος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών) που τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Μαΐου 2005. 

 
 

∆ανία 
Ο νόµος περί ανταγωνισµού της ∆ανίας τροποποιήθηκε µε τον νόµο αριθ. 1461 της 22ας 
∆εκεµβρίου 2004, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2005. Οι κυριότερες 
τροποποιήσεις του νόµου αυτού συνίστανται σε προσαρµογή του νόµου περί ανταγωνισµού 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Ο δανικός νόµος περί ανταγωνισµού βασίζεται στις ίδιες 
αρχές µε την κοινοτική νοµοθεσία, και ως εκ τούτου ήταν φυσικό να προσαρµοσθεί στις 
πρόσφατες τροποποιήσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 
 
Οι κυριότερες τροποποιήσεις της δανικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού έχουν ως εξής: 
  

• ∆ιαφάνεια 
Για την εξασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά τις παραβιάσεις του νόµου περί ανταγωνισµού, 
η επιβολή προστίµων στο πλαίσιο ποινικής δίκης δηµοσιεύεται στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να 
διευκολύνεται η αστική επιδίωξη αποζηµίωσης προς όφελος των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων. Αυτό αφορά τόσο τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τα δικαστήρια όσο και 
εκείνα που επιβάλλονται ή γίνονται δεκτά βάσει του άρθρου 23 (άρθρο 13 παράγραφος 2 του 
νόµου περί ανταγωνισµού). Τα δικαστήρια της ∆ανίας έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν 
στην αρχή ανταγωνισµού αντίγραφα των αποφάσεων που αφορούν τον νόµο περί 
ανταγωνισµού ή τα άρθρα 81 ή 82 (άρθρο 20 παράγραφος 4 του νόµου). 
 

• Πρόσβαση στον φάκελο 
Με την τροποποίηση αυτή περιορίζεται η πρόσβαση των µερών στον φάκελο. Αυτό είναι 
σύµφωνο µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (άρθρα 27 και 28), ο οποίος περιορίζει επίσης 
την πρόσβαση στον φάκελο όσον αφορά την αλληλογραφία και τα έγγραφα που 
αντηλλάγησαν µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού των κρατών 
µελών (άρθρο 15α παράγραφος 1 του νόµου περί ανταγωνισµού). 
 

• ∆εσµεύσεις 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού µπορεί να 
καταστήσει υποχρεωτικές τις δεσµεύσεις που προτείνουν οι επιχειρήσεις, εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 1, των άρθρων 81 ή 82 
(άρθρο 16α παράγραφος 1). Η διάταξη αυτή είναι σύµφωνη µε το άρθρο 9 του κανονισµού 
αριθ. 1/2003.  
 

• Έλεγχοι 
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Με την τροποποίηση του νόµου περί ανταγωνισµού επιτρέπεται στην αρχή ανταγωνισµού να 
προβαίνει σε επίθεση σφραγίδων στα έγγραφα και τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων για 
διάστηµα 72 ωρών. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η αρχή ανταγωνισµού µπορεί να ελέγχει τις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 81 ή 82 εξ ονόµατος της Επιτροπής ή 
των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών (άρθρο 18 του νόµου). 
 

• Σύστηµα κοινοποίησης 
Με τις τροποποιήσεις παρέχονται στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού και την αρχή ανταγωνισµού 
µια σειρά νέα µέσων για την εφαρµογή του νόµου. Το εθνικό σύστηµα κοινοποιήσεων έχει, 
σε αντίθεση µε τους κοινοτικούς κανόνες, διατηρηθεί στη ∆ανία. Ωστόσο, το Συµβούλιο ή η 
αρχή Ανταγωνισµού δεν πρέπει να εξετάζουν κοινοποιήσεις, εφόσον η σχετική συµφωνία ή 
πρακτική επηρεάζει αισθητά τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ (άρθρο 9 
παράγραφος 2 του νόµου περί ανταγωνισµού). 
 

• Γενικοί όροι συναλλαγών για τις δεσπόζουσες επιχειρήσεις 
Μια νέα διάταξη του νόµου προβλέπει το δικαίωµα του Συµβουλίου Ανταγωνισµού, υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις, να διατάσσει µια δεσπόζουσα επιχείρηση να υποβάλει τους 
γενικούς όρους των συναλλαγών της στην αρχή ανταγωνισµού (άρθρο 10α του νόµου). 
Σκοπός της διάταξης είναι να υπάρχει µεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά του γενικούς όρους 
συναλλαγών των δεσποζουσών επιχειρήσεων για το Συµβούλιο Ανταγωνισµού, εφόσον 
εξετάζει εάν µια συγκεκριµένη επιχείρηση εκµεταλλεύτηκε καταχρηστικά τη δεσπόζουσα 
θέση της. 
 

• Άλλα ζητήµατα 
Η αρχή ανταγωνισµού της ∆ανίας µπορεί τώρα να εκδίδει αποφάσεις στην αγγλική γλώσσα, 
εάν ζητηθεί από τα µέρη (άρθρο 15γ). Οι διατάξεις του Συµβουλίου Ανταγωνισµού, η 
διάρκεια των οποίων περιοριζόταν προηγουµένως σε ένα έτος, τώρα µπορούν να ισχύουν για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Το δικαστήριο ανταγωνισµού απαρτίζεται τώρα από έναν 
πρόεδρο και τέσσερα µέλη µε ειδικότητα στο δίκαιο ή την οικονοµία. Ο πρόεδρος πρέπει να 
είναι δικαστής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της ∆ανίας (Højesteret)(άρθρο 21 παράγραφος 1). 
 
Η δικαιοδοσία της αρχής ανταγωνισµού έχει διευρυνθεί κατόπιν του εκσυγχρονισµού των 
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού. Η αρχή αυτή µπορεί τώρα να ασχολείται µε υποθέσεις 
βάσει των άρθρων 81 και 82, εφόσον οι σχετικές επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες στη 
∆ανία, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι ανταγωνιστικές επιπτώσεις αφορούν αγορές εκτός 
∆ανίας, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 23α του νόµου περί ανταγωνισµού). 

 
Κωδικοποιηµένο κείµενο του νόµου περί ανταγωνισµού της ∆ανίας δηµοσιεύεται στη 
διεύθυνση: http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Γερµανία 
Την 1η Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ ένας νόµος µε τον οποίο τροποποιείται διεξοδικά ο νόµος για 
την απαγόρευση των περιορισµών του ανταγωνισµού (GWB). Σκοπός της τροποποίησης 
ήταν να ευθυγραµµιστεί η γερµανική νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή - και ιδίως µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Βάσει της νέας νοµοθεσίας, το σύστηµα κοινοποίησης και 
έγκρισης των αντιανταγωνιστικών συµφωνιών που ίσχυε σύµφωνα µε τη γερµανική 
νοµοθεσία αντικαθίσταται από ένα σύστηµα εξαίρεσης εκ του νόµου, µε παράλληλη 
εφαρµογή της ευρωπαϊκής και της εθνικής νοµοθεσίας. Για την ευρύτερη συνοχή της 
νοµοθεσίας ανταγωνισµού, στις νέες ρυθµίσεις περιλαµβάνονται επίσης οι οριζόντιες και 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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κάθετες συµφωνίες που δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών. Βάσει 
της συµφωνίας, µπορούν πλέον να επιβάλλονται και πρόστιµα για παραβάσεις της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Οι κανόνες που διέπουν την επιβολή προστίµων στις επιχειρήσεις 
έχουν επίσης ευθυγραµµισθεί σε µεγάλο βαθµό µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ωστόσο, όσον 
αφορά τον έλεγχο των καταχρήσεων υπό µορφή µονοµερούς αντιανταγωνιστικής 
συµπεριφοράς, διατηρούνται ορισµένες διατάξεις της γερµανικής νοµοθεσίας που έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσµατικές και για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες στο άρθρο 82 της 
συνθήκης ΕΚ. Επιπλέον, µε την τροποποίηση, το σύστηµα αστικών κυρώσεων για 
παραβάσεις της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας έχει βελτιωθεί ώστε να δίνεται περισσότερη 
βαρύτητα στην επιδίωξη ιδιωτικής έννοµης προστασίας. Και εκτός από την Οµοσπονδιακή 
Υπηρεσία Συµπράξεων, την ευρωπαϊκή νοµοθεσία µπορούν τώρα να εφαρµόσουν και οι 
περιφερειακές αρχές συµπράξεων. Η νοµοθεσία, όπως τροποποιήθηκε, περιέχει επίσης 
κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρχών και την ενσωµάτωση του 
άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (παρέµβαση amicus curiae). 
Το 2005 η οµοσπονδιακή κυβέρνηση συµφώνησε ότι απαιτείται περαιτέρω τροποποίηση 
όσον αφορά τον έλεγχο των καταχρήσεων. Η απαγόρευση της προσφοράς τιµών κάτω του 
κόστους συστηµατικά και όχι µόνο σε ευκαιριακή βάση, που επιβαλλόταν στις ισχυρές 
επιχειρήσεις, κρίθηκε ότι έπρεπε να ενισχυθεί στην περίπτωση των τροφίµων. Ως εκ τούτου, 
για τα τρόφιµα απαγορεύονται ακόµη και οι ευκαιριακές εκπτώσεις µε τιµές κάτω του 
κόστους, εκτός αν υπάρχει αντικειµενική δικαιολογία. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ελπίζει 
ότι θα ενισχυθεί έτσι η θέση των µικρών και µεσαίων εµπορικών επιχειρήσεων, που δεν 
µπορούν να αντιµετωπίσουν τις στρατηγικές προσφοράς χαµηλών τιµών των µεγάλων 
επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου, µε αποτέλεσµα συχνά να συνθλίβονται και να τίθενται 
εκτός αγοράς. Η σχετική τροποποίηση σχεδιάζεται να θεσπισθεί το 2006. 
 

Εσθονία 

Το 2005, σηµειώθηκαν δύο σηµαντικές νοµοθετικές εξελίξεις: πρώτον, εκπονήθηκαν 
ορισµένες βασικές τροποποιήσεις στον εσθονικό νόµο περί ανταγωνισµού και, δεύτερον, ο 
προϊστάµενος της εισαγγελίας εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές για την επιεική µεταχείριση. 

Οι τροποποιήσεις του νόµου περί ανταγωνισµού εστιάζονται στην κατάργηση του 
συστήµατος κοινοποίησης ενόψει απαλλαγής. Το σύστηµα κοινοποίησης κρίθηκε περιττό, 
δεδοµένου ότι το χρησιµοποιούσαν σπανιότατα οι επιχειρήσεις. Το σχέδιο της τροποποίησης 
υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο του 2006. 

Όσον αφορά την έκδοση κατευθυντήριων γραµµών για την επιεική µεταχείριση, σύµφωνα µε 
τον Ποινικό Κώδικα, οι συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που 
περιορίζουν τον ανταγωνισµό θεωρούνται ποινικά αδικήµατα. Η ποινική δίωξη µπορεί να 
παύσει κατόπιν αιτήσεως της εισαγγελίας, σε περίπτωση έλλειψης δηµοσίου συµφέροντος για 
διεξαγωγή της δίκης και σε περίπτωση αµελητέας ποινικής ευθύνης (Κώδικας Ποινικής 
∆ικονοµίας, άρθρο 202). Η εισαγγελία µπορεί επίσης, µε διαταγή της, να παύσει την ποινική 
διαδικασία κατά προσώπου που θεωρείται ύποπτος ή διώκεται, εφόσον συναινεί, εάν 
διευκόλυνε σηµαντικά τη διαπίστωση πραγµατικών περιστατικών που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο αποδείξεως ενός ποινικού αδικήµατος το οποίο είναι σηµαντικό από άποψη 
δηµοσίου συµφέροντος στη συγκεκριµένη διαδικασία και εάν, χωρίς τη συνδροµή του, θα 
ήταν αδύνατη ή εξαιρετική περίπλοκη η ανίχνευση του ποινικού αδικήµατος και η 
συγκέντρωση των αποδείξεων (Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας άρθρο 205). 
  
Οι προαναφερθείσες διατάξεις αποτελούν την κύρια νοµική βάση για την έκδοση των 
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κατευθυντήριων γραµµών περί επιεικούς µεταχείρισης στις υποθέσεις αντιανταγωνιστικής 
συνεργασίας επιχειρήσεων. Για να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική εφαρµογή του 
προγράµµατος επιεικούς µεταχείρισης, ο προϊστάµενος της εισαγγελίας εργάσθηκε διεξοδικά 
για την κατάρτιση των κατευθυντήριων αυτών γραµµών. Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού 
υπέβαλε τις προτάσεις του για το θέµα αυτό στην εισαγγελική αρχή. 

 

Ελλάδα 

Βασικές διατάξεις του νόµου 703/77 (Ελληνική Αντιµονοπωλιακή Νοµοθεσία) και των 
κυριότερων πρόσφατων τροποποιήσεών των 
Ο νόµος 703/19771 περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισµού θεσπίστηκε λίγο προτού η Ελλάδα καταστεί µέλος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Οι κυριότερες διατάξεις του νόµου εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε εκείνες 
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Το 2005 ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο 
ο νόµος 3373/2005 για την τροποποίηση του νόµου 703/1977, ο οποίος ευθυγραµµίζει σε 
µεγάλο βαθµό την ελληνική νοµοθεσία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου 
και εισάγει σηµαντικές τροποποιήσεις στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισµού: (i) περιέχει τη 
νοµική βάση και τη νοµοθετική εξουσιοδότηση για το πρόγραµµα επιείκειας· (ii) ενισχύει τις 
αρµοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΕΑΑ) αναφορικά µε τη διεξαγωγή 
ερευνών, καθώς και τις εξουσίες της τελευταίας σε περίπτωση παράβασης του νόµου 
703/1977· (iii) επανεισήγαγε την απαγόρευση καταχρηστικής εκµετάλλευσης στις σχέσεις 
οικονοµικής εξάρτησης· (iv) επιτρέπει στην ΕΑΑ να προχωρεί σε κανονιστικές παρεµβάσεις 
στους τοµείς της οικονοµίας· και (v) ενδυναµώνει την εσωτερική δοµή της ΕΑΑ (µεταξύ 
άλλων, αποκτά διακριτή νοµική προσωπικότητα και αυξάνεται ο αριθµός των µελών της και 
των υπαλλήλων της). 
 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ΕΑΑ αναµένεται στο άµεσο µέλλον να εκδώσει 
ανακοινώσεις2, µεταξύ άλλων για τα θέµατα της επιεικούς µεταχείρισης και της πρόσβασης 
στον φάκελο.  

Περίληψη των νέων διατάξεων 

• Πρόγραµµα επιείκειας 
Ο νόµος 3373/2005 εισήγαγε τη νοµική βάση για το ελληνικό πρόγραµµα επιείκειας 
(προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο άρθρο 9 του νόµου 703/77), του οποίου επίκειται η 
εφαρµογή. Η υπαγωγή µιας επιχείρησης στο πρόγραµµα επιείκειας απαλλάσσει τα 
συµµετέχοντα φυσικά πρόσωπα από την ποινική δίωξη. Το πρόγραµµα δεν θα εφαρµόζεται 
σε επιχειρήσεις που προβαίνουν σε καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. 

• ∆ιεξαγωγή ερευνών – ελέγχων 
Σύµφωνα µε τον νόµο 3373/2005, ενισχύθηκαν σηµαντικά οι εξουσίες της ΕΑΑ, κατά το 
πρότυπο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 

• Amicus Curiae 
                                                 
1 Όπως τροποποιήθηκε µε τους νόµους 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 και πρόσφατα 
µε τον νόµο 3373/2005 [που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 188 της 2ας Αυγούστου 
2005]. 
2 Υπό µορφή αποφάσεων. 
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∆υνάµει της προσθήκης ενός νέου στοιχείου ιδ) στην παράγραφο 2 του άρθρου 8β του νόµου 
703/1977, η ΕΑΑ µπορεί να διατυπώνει, µε πρωτοβουλία της, γραπτώς (ή, κατόπιν άδειας 
του αρµόδιου δικαστηρίου, προφορικά) τη γνώµη της προς τα δικαστήρια για θέµατα 
εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 ΕΚ και µπορεί να ζητά κάθε έγγραφο που κρίνεται 
αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώµης της (µε εξαίρεση τη διαδικασία ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και τη διαδικασία ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας). 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόµου 703/1977, κάθε δικαστήριο που 
εφαρµόζει τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ µπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να του 
διαβιβάσει πληροφορίες που κατέχει ή να ζητήσει τη γνώµη της επί ζητηµάτων που άπτονται 
της εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 

• Κυρώσεις 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του νόµου 703/77, ενισχύθηκαν οι εξουσίες της ΕΑΑ σε θέµατα 
παραβάσεων του νόµου 703/1977. 

• Άλλα ζητήµατα: 

α. Απαγόρευση της καταχρηστικής εκµετάλλευσης στις σχέσεις οικονοµικής 
εξάρτησης 

Άρθρο 2α του νόµου 703/1977: Απαγόρευση της καταχρηστική εκµετάλλευσης στις σχέσεις 
οικονοµικής εξάρτησης 
Με τον νόµο 3373/2005 επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 2α (που είχε καταργηθεί µε την 
τροποποίηση του νόµου 703/77 τον Αύγουστο του 2000), το οποίο διέπει τις σχέσεις 
οικονοµικής εξάρτησης µεταξύ µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων και ενός πελάτη ή 
προµηθευτή, εφόσον οι τελευταίοι δεν διαθέτουν ισοδύναµη εναλλακτική λύση ως προς την 
προσφορά ή ζήτηση ορισµένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, αποτελεί 
κατάχρηση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης η επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, η 
εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης ή η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή µακροχρόνιων 
εµπορικών σχέσεων. 
  

β. Κανονιστική παρέµβαση σε κλάδους της εθνικής οικονοµίας 
Με τον νόµο 3373/2005 εισάγεται ένα νέο άρθρο 5 που αφορά τη δυνατότητα κανονιστικής 
παρέµβασης εκ µέρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σε κλάδους της οικονοµίας. 

Μετά από αίτηµα του Υπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα, η ΕΑΑ µπορεί να εξετάσει 
ένα συγκεκριµένο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας και, εφόσον διαπιστώσει ότι στο 
συγκεκριµένο κλάδο δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και κρίνει 
ότι η εφαρµογή των άρθρων 1, 2, 2α και 4 επόµενα δεν επαρκεί για τη δηµιουργία 
συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να 
λάβει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό µέτρο που αφορά τη διάρθρωση της αγοράς 
και αποσκοπεί στη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σ’αυτό τον 
συγκεκριµένο κλάδο της οικονοµίας. 
    

γ. Ευθυγράµµιση µε διάφορες διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 
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Το άρθρο 8β του νόµου 703/1977τροποποιείται ως ακολούθως: 

- Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων άλλων αρχών που ορίζονται µε σχετική διάταξη 
νόµου, η ΕΑΑ είναι αποκλειστικά αρµόδια για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
νόµου και των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. 

- Η ΕΑΑ µπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτηµα απαλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο 29 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 
για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
Συνθήκης. 

- Η ΕΑΑ πρέπει να εφαρµόζει τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού σε στενή συνεργασία 
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές ανταγωνισµού των άλλων κρατών µελών της ΕΕ. 

Σύµφωνα µε το νέο άρθρο 11β του νόµου 703/1977, η κίνηση διαδικασίας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό την έκδοση απόφασης κατ’εφαρµογή του κεφαλαίου III του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου στερεί την ΕΑΑ από την αρµοδιότητά της να 
εφαρµόζει τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ. Στις περιπτώσεις που η αρχή ανταγωνισµού άλλου 
κράτους µέλους έχει επιληφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των άρθρων 81 ή 82 της 
Συνθήκης, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως, υπόθεσης που αφορά συµφωνία µεταξύ 
επιχειρήσεων, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή πρακτική µιας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων, µπορεί να αναστείλει ή να περατώσει τη διαδικασία που κινήθηκε 
αυτεπάγγελτα είτε να απορρίψει την καταγγελία, είτε να προχωρήσει κανονικά στη συζήτηση 
της υπόθεσης, εκδίδοντας απόφαση επί της ουσίας. 

δ. Κοινές επιχειρήσεις 
Σύµφωνα µε τον νόµο 3373/2005, όλες οι λειτουργικά αυτόνοµες κοινές επιχειρήσεις 
θεωρούνται ως συγκεντρώσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί ελέγχου των 
συγκεντρώσεων. Ωστόσο, στον βαθµό που η δηµιουργία κοινής επιχείρησης έχει χαρακτήρα 
συνεργασίας, εξετάζεται µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 1 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 
του νόµου 703/1977. Κατά την αξιολόγηση αυτή, η ΕΑΑ λαµβάνει υπόψη: α) αν δύο ή 
περισσότερες µητρικές επιχειρήσεις ασκούν, σε σηµαντικό βαθµό, δραστηριότητες στην ίδια 
αγορά µε την κοινή επιχείρηση ή σε αγορά προηγούµενων ή επόµενων σταδίων από αυτή της 
κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά στενά συνδεδεµένη µε την αγορά αυτή· και β) αν 
ο συντονισµός ο οποίος απορρέει ευθέως από τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης παρέχει 
στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό σε µεγάλο 
µέρος των αγορών τους. 

Ισπανία 

Το 2005 δεν θεσπίστηκαν νέες νοµοθετικές διατάξεις για την τροποποίηση της εθνικής 
νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Υπήρξε ωστόσο έντονη δραστηριότητα µε σκοπό την 
αναθεώρηση του ισχύοντος ισπανικού συστήµατος ανταγωνισµού. 

Οι κυβερνητικές προτάσεις για νέα νοµοθεσία 
 
1. Λευκή Βίβλος για τη µεταρρύθµιση του ισπανικού συστήµατος ανταγωνισµού 
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Το 2004 εκπονήθηκε µια Λευκή Βίβλος για τη µεταρρύθµιση του ισπανικού συστήµατος 
ανταγωνισµού και κατατέθηκε επίσηµα από τον δεύτερο Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών στις 20 Ιανουαρίου 2005. Το έγγραφο αυτό αποτελεί 
έγγραφο συζήτησης µε σκοπό να αρχίσει η αναθεώρηση του νοµοθετικού και θεσµικού 
πλαισίου ανταγωνισµού στην Ισπανία ώστε να βελτιωθούν όσο το δυνατόν τα µέσα και οι 
δοµές προστασίας του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις αγορές, µε προοπτική την 
κοινωνική ευηµερία και την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. 
 
Η Λευκή Βίβλος προτείνει διάφορες µεταρρυθµίσεις όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο της 
ισπανικής αρχής ανταγωνισµού, την καταπολέµηση των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, το 
σύστηµα ελέγχου των συγκεντρώσεων, τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και τον ρόλο 
προάσπισης του ανταγωνισµού που διαδραµατίζει η αρχή ανταγωνισµού. Τα µέτρα αυτά 
εξασφαλίζουν µεγαλύτερη ανεξαρτησία της εν λόγω αρχής, ενίσχυση των εκτελεστικών 
εξουσιών της, ιδίως µε την εισαγωγή ενός προγράµµατος επιεικούς µεταχείρισης, την 
επιτάχυνση του δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων, τον καλύτερο συντονισµό µε τις 
ρυθµιστικές αρχές των διαφόρων κλάδων και, κατά το δυνατόν, άµεση εφαρµογή των 
εθνικών κανόνων ανταγωνισµού από τα δικαστήρια. 
 
Η Λευκή Βίβλος αποτέλεσε αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης µέσω του δικτυακού τόπου 
της υπηρεσίας ανταγωνισµού, που δέχθηκε πολλές συνεισφορές και σχόλια. 

2 Κατάρτιση του νοµοσχεδίου 

Οι κυριότερες προτάσεις της Λευκής Βίβλου περιλαµβάνονται στο υπό σύνταξη σχέδιο 
νόµου περί ανταγωνισµού. Το σχέδιο αυτό έχει σταλεί για διαβούλευση στο δικαστήριο 
ανταγωνισµού. Το δικαστήριο ανταγωνισµού έχει διατυπώσει διάφορες παρατηρήσεις, 
ορισµένες από τις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στο σχέδιο. 

Επιπλέον, το Consejo de Defensa de la Competencia, που είναι ο αρµόδιος φορέας για την 
αµοιβαία συνεργασία, τον συντονισµό και την ενηµέρωση µεταξύ κράτους και αυτόνοµων 
κυβερνήσεων για την προώθηση της οµοιόµορφης εφαρµογής της νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού, διατύπωσε θετική γνώµη. 

Το σχέδιο θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο στη διάρκεια του 2006 

 

Γαλλία 
 
Στις 27 ∆εκεµβρίου 2005 εκδόθηκε ένα πρώτο διάταγµα (αριθ. 2005-1668) µε το οποίο 
εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού που 
ευθυγραµµίσθηκαν το 2004 µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Καθορίζει τις διαδικασίες 
για την παροχή συνδροµής σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού και 
θεσπίζει νέους διαδικαστικούς κανόνες για την εξέταση των υποθέσεων ενώπιον του 
Συµβουλίου Ανταγωνισµού, µεριµνώντας για την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων 
παρεµβάσεων και τον σεβασµό των δικαιωµάτων άµυνας. Καθιερώνει το πλαίσιο τόσο για 
την υποχρεωτική διαβίβαση των αποφάσεων που εκδίδονται βάσει των άρθρων 81 και 82 
(σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003) όσο και για τις 
αιτήσεις γνωµοδοτήσεων ή πληροφοριών που υποβάλλουν τα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κατ’εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. 
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Ένα δεύτερο διάταγµα (αριθ. 2005-1667), το οποίο εκδόθηκε επίσης στις 27 ∆εκεµβρίου 
2005, θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν την εκπροσώπηση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού 
ενώπιον του Εφετείου. 
 
Ένα τρίτο διάταγµα (αριθ. 2005-1756) της 30ής ∆εκεµβρίου 2005 προβλέπει τη σύσταση 
πολιτικών δικαστηρίων και εµποροδικείων που ειδικεύονται σε διαφορές σχετικά µε την 
εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού. 
 

 
Περίληψη των νέων διατάξεων 

 
Έρευνες 

 
Το διάταγµα αριθ. 2005-1668 θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη συνδροµή που µπορούν να 
παρέχουν οι υπάλληλοι των εθνικών αρχών ανταγωνισµού στους εξουσιοδοτηµένους 
επιθεωρητές της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και 
Ελέγχου της Απάτης: στη σχετική έκθεση πρέπει να αναφέρεται το όνοµα και η παρουσία του 
παριστάµενου επιθεωρητή καθώς και η απόφαση του υπουργού µε την οποία επιτρέπεται η 
παροχή συνδροµής. 
 

Amicus Curiae  
 

Το διάταγµα αριθ. 2005-1668 προβλέπει ότι το Συµβούλιο Ανταγωνισµού εκπροσωπείται 
ενώπιον του δικαστηρίου που εξετάζει προσφυγές κατά των αποφάσεών του, από τον 
πρόεδρο ή από πρόσωπο που διορίζει ο τελευταίος. 

Το διάταγµα αριθ. 2005-1667 επεκτείνει τη δυνατότητα του Συµβουλίου Ανταγωνισµού να 
διατυπώνει γραπτές παρατηρήσεις ενώπιον του Εφετείου, επιτρέποντάς του να παρεµβαίνει 
προφορικά στις ακροαµατικές διαδικασίες, όπως και οι άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. 
Η ίδια δυνατότητα προφορικής παρέµβασης προσφέρεται ήδη στον Υπουργό Οικονοµικών. 
 

Πρόσβαση στον φάκελο 
 

Όσον αφορά τα βιοµηχανικά απόρρητα, το διάταγµα της 27ης ∆εκεµβρίου 2005 ορίζει τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που αναφέρουν 
επιχειρησιακά απόρρητα και ζητούν να χαρακτηρισθούν ως τέτοια. Θεσπίζει τις 
προϋποθέσεις για απόρριψη της σχετικής αίτησης, εφόσον διατυπώνεται εκπρόθεσµα ή είναι 
καταχρηστική ή αβάσιµη, και θεσπίζει νέους κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση στον φάκελο 
µε βάση τα δικαιώµατα άµυνας και την αρχή της χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου 
συµφέροντος. 

∆εσµεύσεις/Κυρώσεις 
 

Το διάταγµα αριθ. 2005-1668 ορίζει τις διαδικασίες για την εξέταση των δεσµεύσεων που 
προτείνουν οι επιχειρήσεις στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού και τις προϋποθέσεις για την 
πληρωµή τυχόν προστίµων που επιβάλλει το τελευταίο. 
 

Ιδιωτική επιδίωξη έννοµης προστασίας 
 

Το διάταγµα αριθ. 2005-1756 απαριθµεί οκτώ πολιτικά δικαστήρια και εµποροδικεία που 
ειδικεύονται σε διαφορές σχετικά µε την εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων 
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ανταγωνισµού, και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της Μασσαλίας, του Μπορντό, της Λίλης, 
του Fort-de-France, της Λυόν, του Νανσύ, των Παρισίων και της Ρεν. Το Εφετείο των 
Παρισίων είναι το µόνο αρµόδιο για την εκδίκαση των ασκούµενων ένδικων µέσων. 

  

Ιρλανδία 
Το 2005 δεν υπήρξαν ουσιώδεις αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού, εκτός από 
την ανάκληση διαταγών κατασχέσεως. 
 
Ανάκληση διαταγών κατασχέσεως: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 3 του νόµου περί ανταγωνισµού του 2002, η αρχή 
ανταγωνισµού µπορεί να κατάσχει, µε έκδοση εντάλµατος, τα πρωτότυπα των βιβλίων, 
εγγράφων και αρχείων. Στην παράγραφο 6 αναφέρεται ότι “Κάθε βιβλίο, έγγραφο ή αρχείο 
που κατάσχεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 µπορεί να φυλαχθεί για διάστηµα 6 µηνών ή 
µεγαλύτερο, εφόσον δοθεί σχετική άδεια από το Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο (District Court) ...” 
Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον η αρχή ανταγωνισµού θέλει να κρατήσει οποιοδήποτε 
βιβλίο/έγγραφο/αρχείο που κατέσχε σύµφωνα µε το σχετικό ένταλµα πάνω από 6 µήνες, 
πρέπει να λάβει έγκριση από το District Court. 
 
Η απαίτηση αυτή καταργήθηκε µε το άρθρο 76 του νόµου περί “επενδυτικών κεφαλαίων, 
εταιρειών και διαφόρων διατάξεων” του 2005. Αυτό σηµαίνει ότι έχει πλέον καταργηθεί η 
απαίτηση να ζητά η αρχή ανταγωνισµού την άδεια του District Court για να κρατήσει ή να 
παρατείνει την κατάσχεση εγγράφων. Ωστόσο, για τα αποδεικτικά στοιχεία που 
κατασχέθηκαν πριν από τις 30 Ιουνίου 2005, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες 
διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 6. Το άρθρο 76 παράγραφος 3 του νόµου περί 
“επενδυτικών κεφαλαίων, εταιρειών και άλλων διατάξεων” του 2005 ορίζει: 
"Με την επιφύλαξη της κατάργησης βάσει του παρόντος άρθρου της παραγράφου 6 του άρθρου 
45 του νόµου περί ανταγωνισµού, η εν λόγω παράγραφος 6 εξακολουθεί να εφαρµόζεται για τις 
κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων ή αρχείων που έγιναν ή διατάχθηκαν βάσει του άρθρου αυτού 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου." 
 

Ιταλία 
Με τον νόµο αριθ. 262 της 28ης ∆εκεµβρίου 2005 καταργήθηκε το άρθρο 20 του νόµου περί 
ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο αρµόδια για τον έλεγχο εφαρµογής των κανόνων 
ανταγωνισµού σε συµφωνίες, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και συγκεντρώσεις στον 
τραπεζικό κλάδο, ήταν η Τράπεζα Ιταλίας. Ως εκ τούτου, από το 2006, η αρχή ανταγωνισµού 
έχει πλήρη και αποκλειστική αρµοδιότητα για την εφαρµογή των (εθνικών και κοινοτικών) 
κανόνων ανταγωνισµού σε όλους τους οικονοµικούς κλάδους. 
 

Κύπρος 
 
Το 2005 δεν υπήρξαν νοµοθετικές εξελίξεις στην εθνική νοµοθεσία της Κύπρου. 
 

Λετονία 
Το 2005 δεν υπήρξαν νοµοθετικές εξελίξεις στην εθνική νοµοθεσία της Λετονίας. 
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Λιθουανία 
Το 2005 δεν υπήρξαν νοµοθετικές εξελίξεις στην εθνική νοµοθεσία της Λιθουανίας. 
 

Λουξεµβούργο 
Μετά την έκδοση του νόµου περί ανταγωνισµού της 17ης Μαΐου 2004, δεν υπήρξαν 
νοµοθετικές αλλαγές σχετικά µε τον ανταγωνισµό. 
 

Ουγγαρία 
Το 2005 τροποποιήθηκαν πολλές διατάξεις του νόµου περί ανταγωνισµού (ΝΑ). Το 
αιτιολογικό των τροποποιήσεων αυτών ήταν το ακόλουθο: πρώτον, πολλές διατάξεις του 
νόµου έπρεπε να ευθυγραµµισθούν µε τους νέους κανόνες που διέπουν τις διοικητικές 
διαδικασίες στην Ουγγαρία, οι οποίοι συµπληρώνουν τις διατάξεις περί ανταγωνισµού· 
δεύτερον, ορισµένοι κανόνες του ΝΑ τροποποιήθηκαν για να διευκολύνουν την εφαρµογή 
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ανταγωνισµού και τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ε∆Α· τρίτον, 
η εµπειρία από την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού οδήγησε στην τροποποίηση 
ορισµένων διατάξεων. Μια ακόµη νοµοθετική εξέλιξη είναι ότι, από την 1η Σεπτεµβρίου 
2005, η νόθευση διαγωνισµών στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων ή συµβάσεων 
παραχώρησης χαρακτηρίζεται ως (κατά το µάλλον ή ήττον) σοβαρό αδίκηµα, ανάλογα µε την 
αξία της σύµβασης, που τιµωρείται µε φυλάκιση από δύο έως πέντε ετών (Ποινικός Κώδικας, 
άρθρο 296/B.) 
 
Περίληψη των νέων διατάξεων 
 
Το σύστηµα ατοµικής απαλλαγής καταργήθηκε. 
 
Σε αντίθεση µε τους προηγουµένως ισχύοντες κανόνες, κάθε πρόσωπο µπορεί τώρα να 
υποβάλει καταγγελία ή ανεπίσηµη καταγγελία στην υπηρεσία ανταγωνισµού για παράβαση 
των κανόνων ανταγωνισµού. Οι καταγγελίες µπορούν να υποβληθούν στην υπηρεσία αυτή µε 
συµπλήρωση εντύπου που παρέχει η τελευταία. Αν οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι 
επαρκείς από ποιοτική άποψη για την κίνηση διαδικασίας ελέγχου των συνθηκών 
ανταγωνισµού, η υπηρεσία ανταγωνισµού θεωρεί το έντυπο που υποβλήθηκε ως καταγγελία, 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση το εξετάζει ως ανεπίσηµη καταγγελία. Ο λόγος της διάκρισης 
αυτής είναι ουσιώδης, δεδοµένου ότι ένα πρόσωπο που υποβάλλει “πραγµατική” καταγγελία 
έχει περισσότερα δικαιώµατα: µπορεί να έχει περιορισµένη πρόσβαση στα έγγραφα και να 
προσβάλει ενώπιον τακτικού δικαστηρίου τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ανταγωνισµού, 
εφόσον αυτό διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναρξη έρευνας. Το 
πλεονέκτηµα του νέου συστήµατος είναι ότι µε την κατάλληλη συµπλήρωση του εντύπου, οι 
καταγγέλλοντες παρέχουν λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την εικαζόµενη 
παράβαση, διευκολύνοντας την έρευνα της αρµόδιας αρχής. Εξάλλου, όποιος δεν είναι 
αρκετά ενηµερωµένος σχετικά µε την κατάσταση της αγοράς µπορεί να υποβάλει µόνο 
ανεπίσηµη καταγγελία, απαλλάσσοντας έτσι την αρµόδια αρχή από τον διοικητικό φόρτο που 
προκύπτει από τις πολυάριθµες αβάσιµες καταγγελίες και τις προσφυγές κατά των σχετικών 
απορριπτικών αποφάσεων. 
 
Πριν από την τροποποίηση του 2005, οι ζηµιωθέντες δεν είχαν ρητά το δικαίωµα βάσει της 
ουγγρικής νοµοθεσίας να προσφύγουν απευθείας στα δικαστήρια, δηλαδή χωρίς 
προηγούµενη έκδοση απόφασης από την αρχή ανταγωνισµού. Με τις τροποποιήσεις 
αναγνωρίζεται το άµεσο αποτέλεσµα του κοινοτικού δικαίου και επιτρέπεται ρητά στα 
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δικαστήρια να αποφαίνονται σχετικά µε τις παραβάσεις των αντιµονοπωλιακών κανόνων και 
να εκδίδουν σχετικές αποφάσεις. Οι τροποποιήσεις του ΝΑ περιλαµβάνουν λεπτοµερείς 
κανόνες που διέπουν την ιδιωτική επιδίωξη της εφαρµογής των αντιµονοπωλιακών κανόνων. 
Για παράδειγµα, αν η υπηρεσία ανταγωνισµού ή ένα δευτεροβάθµιο διοικητικό δικαστήριο 
διαπιστώσει ότι µια συµφωνία ή συµπεριφορά είναι παράνοµη, το πολιτικό δικαστήριο 
δεσµεύεται από αυτό το µέρος της απόφασης. Τα πολιτικά δικαστήρια είναι υποχρεωµένα να 
ενηµερώνουν την υπηρεσία ανταγωνισµού σχετικά µε την υποβολή καταγγελιών ώστε να 
διευκολύνεται η παρέµβασή της στις σχετικές δίκες (amicus curiae). 
 
Επίσης θεσπίσθηκαν λεπτοµερέστεροι κανόνες για τις έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας. 
Ρυθµίζονται σαφέστερα η έναρξη των ερευνών αυτών και η διαδικασία που ακολουθείται. 
 
Με τον ΝΑ θεσπίσθηκαν επίσης οι αποφάσεις σχετικά µε τις δεσµεύσεις. Η υπηρεσία 
ανταγωνισµού δεν µπορούσε να λαµβάνει αυτού του είδους τις αποφάσεις παρά µόνο σε 
υποθέσεις όπου η έρευνα βασιζόταν στην κοινοτική νοµοθεσία. Κρίθηκε ότι η δυνατότητα 
αυτή έπρεπε να επεκταθεί και στην εθνική νοµοθεσία. 
 
Οι νέες τροποποιήσεις επέφεραν επίσης κάποιες αλλαγές στις εξουσίες έρευνας της 
υπηρεσίας ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε µια νέα διάταξη του νόµου, τα εφεδρικά αντίγραφα 
των φορέων διαβίβασης δεδοµένων που αποκτώνται µε µέσα ηλεκτρονικής εγκληµατολογίας 
έχουν την ίδια αξία όπως και τα άλλα δεδοµένα, και εποµένως µπορεί να έχει πρόσβαση σ’ 
αυτά η υπηρεσία ανταγωνισµού. Ο νόµος ρύθµισε επίσης το θέµα της τήρησης της 
εµπιστευτικότητας µε βάση τις αρχές του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού. 
 

Μάλτα 
Το 2005 δεν υπήρξαν νοµοθετικές εξελίξεις στην εθνική νοµοθεσία της Μάλτας. 
 

Κάτω Χώρες 
Στις 7 ∆εκεµβρίου 2004, το ολλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε το νοµοσχέδιο µε το οποίο η 
ολλανδική αρχή ανταγωνισµού µετατράπηκε σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Από την 1η 
Ιουλίου 2005, η αρχή αυτή δεν αποτελεί πλέον υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά 
απέκτησε διοικητικό συµβούλιο µε καθεστώς ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Το διοικητικό 
συµβούλιο της ολλανδικής αρχής ανταγωνισµού απαρτίζεται από τρία µέλη. Η 
σηµαντικότερη τροποποίηση του νόµου περί ανταγωνισµού είναι ότι ο Υπουργός 
Οικονοµικών παύει να έχει αρµοδιότητα για έκδοση οδηγιών σε ατοµικές υποθέσεις 
ανταγωνισµού. Ο υπουργός ωστόσο εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της πολιτικής 
ανταγωνισµού και µπορεί να εκδίδει γενικές οδηγίες, τις οποίες απευθύνει στην ολλανδική 
αρχή ανταγωνισµού. Ο νόµος µε τον οποίο τροποποιείται η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού 
όσον αφορά τη µετατροπή της ολλανδικής αρχής ανταγωνισµού από διοικητική υπηρεσία σε 
ανεξάρτητη διοικητική αρχή [Wet tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het 
omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig 
bestuursorgaan] προβλέπει πλήρη ενσωµάτωση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας στην 
ολλανδική αρχή ανταγωνισµού. Η απόκτηση του καθεστώτος ανεξάρτητης διοικητικής αρχής 
δεν έχει συνέπειες για το νοµικό καθεστώς των υπαλλήλων της αρχής ανταγωνισµού, οι 
οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

 
Περίληψη των νέων διατάξεων 
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Κυρώσεις: 
Ειδικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων στον κλάδο των 
κατασκευών (δηµοσιεύονται στην ολλανδική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της 
ολλανδικής επιτροπής ανταγωνισµού www.nmanet.nl) 

 
- Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα πρόστιµα για ορισµένες 

αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες στα οδικά έργα και την κατασκευή 
υποδοµών (GWW) - 13 Οκτωβρίου 2004 

- Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα πρόστιµα για ορισµένες 
αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες στον τοµέα των µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων - 21 Απριλίου 2005 

- Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα πρόστιµα για ορισµένες 
αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες στον τοµέα της κατασκευής κατοικιών 
και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας – 1η Σεπτεµβρίου 2005 (διόρθωση της 
δηµοσίευσης σχετικά µε την επιβολή προστίµων για ορισµένες 
αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες στον τοµέα της κατασκευής κατοικιών 
και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας - 11 Οκτωβρίου 2005 ) 

- Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα πρόστιµα στον τοµέα των καλωδίων 
και συρµάτων – 17 Νοεµβρίου 2005 

- Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα πρόστιµα για τους χώρους πρασίνου – 
24 Νοεµβρίου 2005 

- Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα πρόστιµα για ορισµένες 
αντιανταγωνιστικές δραστηριότητες στην παραγωγή προϊόντων σκυροδέµατος 
(κονίαµα, πλάκες σκυροδέµατος, προκατασκευασµένοι πάσσαλοι 
σκυροδέµατος, στοιχεία δαπέδου από σκυρόδεµα) - 24 Νοεµβρίου 2005 

 
Άλλα θέµατα 

 
Κατευθυντήριες γραµµές για τους παρέχοντες πληροφορίες 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2005, η ολλανδική αρχή ανταγωνισµού θέσπισε 
κατευθυντήριες γραµµές για τους παρέχοντες πληροφορίες. Σκοπός των 
κατευθυντήριων αυτών γραµµών είναι να ενηµερωθούν οι ιδιώτες που διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες παραβιάσεις της νοµοθεσίας ανταγωνισµού, 
όσον αφορά τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για τη γνωστοποίηση των εν 
λόγω πληροφοριών. 
Με την ενηµέρωση για τον τρόπο που αντιµετωπίζει τους παρέχοντες 
πληροφορίες (καθώς και για την τήρηση της ανωνυµίας τους), η ολλανδική αρχή 
ανταγωνισµού αναµένει την προσέλευση περισσότερων ενδιαφεροµένων για 
υποβολή πληροφοριών. Το θέµα αυτό είναι σηµαντικό, δεδοµένου ότι οι 
πληροφορίες που παρέχουν οι ιδιώτες µπορεί να είναι κρίσιµες για το έργο µε το 
οποίο είναι επιφορτισµένη από τον νόµο η αρχή ανταγωνισµού. Οι πληροφορίες 
αυτές µπορεί να οδηγήσουν σε νέες έρευνες την αρχή ή να τη διαφωτίσουν για την 
κατάσταση σε συγκεκριµένους κλάδους της αγοράς. 
 
Ένα από τα κεντρικά σηµεία των κατευθυντήριων γραµµών είναι η δυνατότητα 
των παρεχόντων πληροφορίες να παραµείνουν ανώνυµοι. Αν ένα πρόσωπο του 
οποίου η ταυτότητα είναι άγνωστη στην αρχή ανταγωνισµού προσκοµίσει 
πληροφορίες, η εν λόγω αρχή δεν πρόκειται να προσπαθήσει να διαπιστώσει την 
ταυτότητά του, και συνεπώς µπορεί να είναι σίγουρος ότι δεν θα αποκαλυφθεί. 
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Εάν αντίθετα, η ολλανδική αρχή ανταγωνισµού γνωρίζει την ταυτότητα του 
παρέχοντος πληροφορίες, δεν µπορεί να εγγυηθεί για την ανωνυµία του, επειδή 
µπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο η αποκάλυψη της ταυτότητας του 
παρέχοντος τις πληροφορίες, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο στη συγκεκριµένη 
υπόθεση. 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές για τους παρέχοντες πληροφορίες τούς παρέχουν 
διάφορες δυνατότητες σχετικά µε τον τρόπο υποβολής των εν λόγω πληροφοριών 
στην αρχή. Για να εξασφαλισθεί η παροχή των πληροφοριών που κατέχουν οι 
ιδιώτες αυτοί, η ολλανδική αρχή ανταγωνισµού προέβη σε συµφωνία µε ένα 
εθνικό σηµείο επαφής για την ανώνυµη αναφορά εγκληµάτων. Οπωσδήποτε, οι 
ιδιώτες µπορούν επίσης να καλέσουν την απευθείας γραµµή πληροφοριών της 
αρχής ανταγωνισµού ή να στείλουν µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μια 
άλλη δυνατότητα παροχής πληροφοριών στην αρχή ανταγωνισµού είναι µέσω 
τρίτου προσώπου που ενεργεί ως µεσολαβητής. 
Το κυριότερο είναι ότι η ολλανδική αρχή ανταγωνισµού θέλει να ενθαρρύνει τους 
παρέχοντες πληροφορίες να έρθουν σε επαφή µαζί της, αν νοµίζουν ότι µπορεί να 
έχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. 

 

Αυστρία 
Μετά από µακροχρόνιες και διεξοδικές προπαρασκευαστικές εργασίες, εγκρίθηκαν τον 
Ιούνιο από το Κοινοβούλιο η πρόταση νόµου περί συµπράξεων και οι τροποποιήσεις του 
νόµου περί ανταγωνισµού, που είχαν υποβληθεί προς συζήτηση τον Ιανουάριο (νόµος περί 
συµπράξεων του 2005, BGBI 61/2005· τροποποίηση του νόµου περί ανταγωνισµού του 2005, 
BGBI 62/2005). Τα βασικά σηµεία των δύο τροποποιήσεων είναι η ενσωµάτωση του 
κοινοτικού δικαίου (άρθρα 81 και 82 ΕΚ) στην αυστριακή νοµοθεσία περί συµπράξεων, η 
κατάργηση των συστηµάτων κοινοποίησης και καταχώρησης, η θέσπιση προγράµµατος 
επιεικούς µεταχείρισης, καθώς και ορισµένες µεταρρυθµίσεις του κεντρικού συστήµατος 
ελέγχου των συγκεντρώσεων (υψηλότερα όρια παρέµβασης, διαβίβαση των κοινοποιήσεων 
από το ∆ικαστήριο Συµπράξεων στην Οµοσπονδιακή Αρχή (BWB) και υπαγωγή των κοινών 
επιχειρήσεων συνεργασίας στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου συγκεντρώσεων). 
 
Περίληψη των κυριότερων νέων κανόνων 
 
Τα βασικά στοιχεία της µεταρρύθµισης που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006 είναι 
τα ακόλουθα: 

o Απαγόρευση των συµπράξεων και καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης σύµφωνα µε τα 
άρθρα 81 και 82 ΕΚ 

o Κατάργηση της απαίτησης για έγκριση των συµπράξεων και της υποχρέωσης 
κοινοποίησης για τις κάθετες συµφωνίες διανοµής και τις µη δεσµευτικές συστάσεις 
των ενώσεων επιχειρήσεων, µε καθιέρωση ενός συστήµατος εκ του νόµου εξαίρεσης 

o ∆ιαδικασίες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1/2003 (αποφάσεις περάτωσης της 
διαδικασίας και ανάληψη δεσµεύσεων) 

o Νοµική βάση για τη θέσπιση προγράµµατος επιεικούς µεταχείρισης (βλ. εγχειρίδιο 
της BWB στον δικτυακό της τόπο: www.bwb.gv.at) 

o Κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων στην BWB αντί του ∆ικαστηρίου Συµπράξεων 
o Σηµαντική αύξηση πολλών κατωτάτων ορίων για την υποχρέωση κοινοποίησης 
o Υπαγωγή των κοινών επιχειρήσεων συνεργασίας στον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
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Πολωνία 
Το 2005 δεν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην πολωνική νοµοθεσία ανταγωνισµού. 

 

Πορτογαλία 
 

Νοµικό πλαίσιο για την αγορά καυσίµων αυτοκινήτων - [Portaria 362/2005 της 4ης Απριλίου 2005 και 

νοµοθετικό διάταγµα αριθ. 170/2005 της 10ης Οκτωβρίου 2005] 

Σύµφωνα µε τη σύσταση της πορτογαλικής αρχής ανταγωνισµού προς την κυβέρνηση 
σχετικά µε τη λειτουργία της αγοράς καυσίµων αυτοκινήτων, το 2005 εκδόθηκαν δύο 
νοµοθετικές πράξεις για την τόνωση του ανταγωνισµού στην αγορά αυτή. 
 
Σκοπός της πρώτης από αυτές είναι οι κανονισµοί ασφαλείας να µην αποτελούν εµπόδιο για 
την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων, και ιδίως των υπεραγορών. Εκτός από την 
εξασφάλιση ανταγωνιστικότερης αγοράς καυσίµων, επιδιώκεται επίσης η προστασία των 
καταναλωτών. Το σχετικό διάταγµα επιβάλλει επίσης υποχρέωση στους λιανοπωλητές να 
αναγράφουν τον τιµοκατάλογό τους σε µεγάλες πινακίδες που τοποθετούνται κατά µήκος των 
αυτοκινητοδρόµων, ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν προµηθευτή προτού εισέλθουν στις 
εγκαταστάσεις του πρατηρίου καυσίµων. 
 
Σύσταση αριθ. 1/2005 – Τοµέας φυσικού αερίου 
 
Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Πορτογαλία απαιτούσε τη θέσπιση νέου νοµικού 
πλαισίου για τις προδιαγραφές ασφαλείας των εγκαταστάσεων και για τη δηµιουργία 
οργανισµών επιθεώρησης. 
Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού υπέβαλε σύσταση στην κυβέρνηση να καταργήσει την 
απόφαση µε την οποία παρέχεται στο “Instituto Tecnológico de Gás” (ITG) το δικαίωµα να 
ενεργεί ως φορέας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ως φορέας 
πιστοποίησης. ∆εδοµένου ότι το ITG είναι µη κερδοσκοπικός δηµόσιος οργανισµός κοινής 
ωφέλειας, του οποίου οι κυριότεροι εταίροι είναι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, η 
δραστηριότητά του ως φορέα πιστοποίησης των προµηθευτών φυσικού αερίου θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. 
 
Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού πρότεινε επίσης να διευκρινιστούν περαιτέρω οι 
υποχρεώσεις των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό και να 
ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση της µεγάλης ασυµµετρίας στην ενηµέρωση 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

 
Σύσταση αριθ. 2/2005 – Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 

 
Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού απηύθυνε µια σύσταση στην κυβέρνηση σχετικά µε τον 
τρόπο παρουσίασης των τιµών των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις επιχειρήσεις. 
Προτείνει µέτρα που θα διευκολύνουν την επιλογή των καλύτερων τιµολογίων από τους 
καταναλωτές και θα τονώσουν τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων κινητών 
επικοινωνιών. 
 
Η σύγκριση των τιµών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτεί τη συνεκτίµηση µεγάλου 
αριθµού παραµέτρων. Αυτό καθιστά δυσκολότερη για τον καταναλωτή την επιλογή των 
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πλέον συµφερουσών τιµών. Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού αποφάσισε ως εκ τούτου να 
προβεί σε σύσταση προς την κυβέρνηση για θέσπιση νοµοθεσίας που επιτρέπει στους 
καταναλωτές να υπολογίζουν τα µηνιαία έξοδα και να συγκρίνουν τα τιµολογιακά 
προγράµµατα των διαφόρων εταιρειών ή εντός του ίδιου δικτύου, καθώς και τους άλλους 
όρους που αφορούν τους "αφοσιωµένους πελάτες" και την επιβολή ποινών, µε τη δηµοσίευση 
τυποποιηµένων προσοµοιωτών στον δικτυακό τόπο κάθε εταιρείας. 
 
Η αρχή ανταγωνισµού θεωρεί ότι µε το µέσο αυτό θα παρέχεται στους καταναλωτές η 
επιλογή του “ελάχιστου κόστους”, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα 
διαφορετικά τιµολόγια που προσφέρουν οι επιχειρήσεις για ένα δεδοµένο προφίλ 
κατανάλωσης. Αυτό θα τους επιτρέπει να επιλέγουν την πλέον ευνοϊκή εναλλακτική λύση µε 
βάση την τιµή. 
 
 
Περίληψη των νέων διατάξεων 
 
Σχέδιο πρότασης νοµοθετικού διατάγµατος για το πρόγραµµα επιείκειας 
 
Η Πορτογαλία επί του παρόντος δεν διαθέτει πρόγραµµα επιείκειας. Ωστόσο, η πορτογαλική 
αρχή ανταγωνισµού υπέβαλε στην κυβέρνηση µια πρόταση προγράµµατος µε το οποίο θα 
εξασφαλίζεται απόλυτη απαλλαγή ή µείωση των προστίµων που επιβάλλονται για πρακτικές 
που υπάγονται στο άρθρο 4 του πορτογαλικού νόµου ανταγωνισµού (αντίστοιχο µε το άρθρο 
81 της συνθήκης ΕΚ), είτε σε επιχειρήσεις είτε σε φυσικά πρόσωπα/ιδιώτες. Το προτεινόµενο 
καθεστώς θα εφαρµόζεται µόνο στις δύο πρώτες επιχειρήσεις που παρέχουν πληροφορίες, και 
περιλαµβάνει δύο επίπεδα µείωσης των προστίµων - µέχρι 50% και άνω του 50% - ενώ 
παρέχει και τη δυνατότητα “ενισχυµένης επιείκειας”. 
 

Σχέδιο πρότασης νοµοθετικού διατάγµατος για τους διαδικαστικούς κανόνες στο πλαίσιο του 
κανονισµού αριθ.1/2003 

Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση ώστε να παράγει 
πλήρη αποτελέσµατα το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου όσον 
αφορά τη συνεργασία µε τα εθνικά δικαστήρια, θεωρώντας ότι η εφαρµογή του θα ήταν 
επισφαλής ελλείψει κατάλληλων νοµικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Η εν λόγω 
πρόταση αποσκοπεί στη διευκρίνιση του πλαισίου για την υποβολή πληροφοριών υπό τύπον 
“amicus curiae” εκ µέρους της Επιτροπής ή της πορτογαλικής αρχής ανταγωνισµού προς τα 
εθνικά δικαστήρια, καθώς και για τις γνωµοδοτήσεις που ζητούν τα εθνικά δικαστήρια από 
τις δύο αυτές αρχές. ∆ηµιουργείται επίσης ένας νοµικός δίαυλος για την κοινοποίηση των 
δικαστικών αποφάσεων που βασίζονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ προς την 
Επιτροπή. 

Σλοβενία 
Το 2005 δεν υπήρξαν νοµοθετικές εξελίξεις στην εθνική νοµοθεσία της Σλοβενίας. 

 

Σλοβακία 
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∆εν υπήρξαν νοµοθετικές εξελίξεις το 2005. Η υπηρεσία ανταγωνισµού επεξεργάζεται επί 
του παρόντος τις νέες κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους, την επιεική µεταχείριση 
και την επιβολή κυρώσεων. 

Φινλανδία 
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νοµοσχέδιο τον ∆εκέµβριο σχετικά µε την καταβολή χρηµάτων 
για δωροδοκία και ποινών σε χρήµα, περιλαµβανοµένων και των προστίµων για παράβαση 
των κανόνων ανταγωνισµού, ώστε να µην απαλλάσσονται πλέον από τους φόρους, δεδοµένου 
ότι αυτό υπονοµεύει το αποτρεπτικό τους αποτέλεσµα. Ο νόµος αυτός θα τεθεί σε ισχύ για 
πρώτη φορά κατά το φορολογικό έτος 2006 (360/1968). 
 

Σουηδία 

Περίληψη νέων διατάξεων 

• Έλεγχοι: 
Τροποποίηση του άρθρου 48 του νόµου περί ανταγωνισµού: οι αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου της Στοκχόλµης για την πραγµατοποίηση ελέγχων µπορεί να καλύπτουν τις 
κατοικίες και τους άλλους χώρους που χρησιµοποιούν τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου και οι υπάλληλοι της επιχείρησης που αποτελεί αντικείµενο της έρευνας 
(νόµος 2005:598) 

 
• Κυρώσεις: 
Τροποποίηση του άρθρου 33 του νόµου περί ανταγωνισµού: δικαίωµα αποζηµίωσης για 
ζηµίες που προκάλεσαν επιχειρήσεις οι οποίες, από πρόθεση ή αµέλεια, παραβίασαν τον 
νόµο περί ανταγωνισµού ή τα άρθρα 81 ή 82 της συνθήκης ΕΚ (νόµος 2005:598). 

 

Ηνωµένο Βασίλειο 
 
Το 2005 δεν υπήρξαν νοµοθετικές εξελίξεις στην εθνική νοµοθεσία του Ηνωµένου 
Βασιλείου. 
 
 
1.2. Εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού 
 
Από τα κράτη µέλη αναφέρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 
  

Βέλγιο 
 
Περιλήψεις υποθέσεων 
 
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
 
Στις 30 Νοεµβρίου 2005, το βελγικό Συµβούλιο Ανταγωνισµού, µετά από διαδικασία που 
κίνησε για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, εξέδωσε απόφαση µε την οποία δέχθηκε τις 
δεσµεύσεις που πρότεινε η επιχείρηση Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB). Με την 
απόφαση αυτή συµπληρώνεται η απόφαση που είχε εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 
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Ιουνίου 2005 (υπόθεση COMP/39.116) λόγω του ότι οι αιτιάσεις ήσαν διαφορετικές. 
Χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος ορισµός της αγοράς προϊόντων. 
 
Ελλείψει ειδικής πρόβλεψης περί αποδοχής δεσµεύσεων από τη βελγική νοµοθεσία, το 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού βάσισε την απόφασή του στο άρθρο 45 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003, που ορίζει ότι ο κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του 
(περιλαµβανοµένου, εποµένως, και  του άρθρου 5) και εφαρµόζεται άµεσα σε κάθε κράτος 
µέλος. 
 
Οι δεσµεύσεις που είχαν προταθεί αξιολογήθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω από την 
αρχή ανταγωνισµού. Εν συνεχεία διαβιβάστηκαν στις "ηγετικές" επιχειρήσεις της αγοράς για 
υποβολή παρατηρήσεων. Σύµφωνα µε την ίδια λογική αρχή στην οποία βασίζεται το σηµείο 
13 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η απόφαση διαπιστώνει ότι 
οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η CCEB είναι επαρκείς για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
τα οποία εντόπισε το Συµβούλιο Ανταγωνισµού και απαντούν ικανοποιητικά στις αιτιάσεις 
που διατυπώθηκαν, χωρίς να χρειάζεται να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξε ή εξακολουθεί να 
υπάρχει παράβαση. Οι δεσµεύσεις θα συµβάλουν ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισµός στη 
βελγική αγορά ανθρακούχων αναψυκτικών. Η CCEB δεσµεύεται να εφαρµόζει ίσους όρους 
για όλους τους πελάτες της υπό ανάλογες συνθήκες. Η αρχή της µη διενέργειας διακρίσεων 
αποτελεί τη βάση όλων αυτών των δεσµεύσεων και γενικότερα της εµπορικής και 
επιχειρησιακής πολιτικής της CCEB. 
 
Η απόφαση είναι πλέον οριστική λόγω µη άσκησης ενδίκων µέσων εντός της προβλεποµένης 
προθεσµίας. 
 
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 
 
Στις 29 Ιουλίου 2005, µετά από διαδικασία έρευνας που κίνησε αυτεπάγγελτα το "Corps des 
Rapporteurs" κατόπιν καταγγελίας, το βελγικό Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση 
σχετικά µε την πώληση από τη βελγική Οµοσπονδία Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου (Ligue 
belge de football professionnel - LBV) των δικαιωµάτων µετάδοσης των ποδοσφαιρικών 
αγώνων του βελγικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας για τις 
περιόδους 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008. Στις 9 Μαΐου 2005, η LBV είχε 
παραχωρήσει όλα αυτά τα δικαιώµατα στην Belgacom Skynet εκ µέρους των ποδοσφαιρικών 
συλλόγων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. 
 
Η εν λόγω από κοινού πώληση όλων των δικαιωµάτων µετάδοσης εκ µέρους των 
ποδοσφαιρικών συλλόγων αποτελούσε συµφωνία της οποίας έπρεπε να ελεγχθεί η 
νοµιµότητα υπό το πρίσµα του άρθρου 81. Το άρθρο αυτό έχει εφαρµογή, δεδοµένου ότι 
πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπει η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον επηρεασµό του 
εµπορίου. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού έκρινε ότι η παραχώρηση από την LBV όλων των δικαιωµάτων 
τηλεοπτικής µετάδοσης στην Belgacom Skynet είναι αντίθετη προς το άρθρο 81 ΕΚ. Το 
Συµβούλιο έλαβε υπόψη του, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η Belgacom, πρώην 
κατεστηµένος τηλεπικοινωνιακός φορέας εκµετάλλευσης, αποτελεί νεοεισερχόµενη 
επιχείρηση στην αγορά υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης, στην οποία κυριαρχούσαν 
µέχρι τότε άλλοι τηλεοπτικοί δίαυλοι. 
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Η απόφαση αυτή του Συµβουλίου Ανταγωνισµού έχει προσβληθεί ενώπιον του Εφετείου των 
Βρυξελλών, η απόφαση του οποίου αναµένεται να εκδοθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2006. 
 
Κατάλογος των αποφάσεων που εξέδωσε η εθνική αρχή ανταγωνισµού κατ’εφαρµογή των 

άρθρων 81/82 

• Απόφαση 2005-I/O-40 της 29ης Ιουλίου 2005: Από κοινού πώληση δικαιωµάτων 
αναµετάδοσης των αγώνων του βελγικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου (LBV).  

- Πλήρες κείµενο της απόφασης (µόνο στην ολλανδική γλώσσα): 
- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (σ. 44947 – σ. 44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, σ. 28 στον δικτυακό τόπο του 

Συµβουλίου Ανταγωνισµού στη διεύθυνση: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- Κείµενο του δελτίου τύπου (στη γαλλική γλώσσα):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Κείµενο του δελτίου τύπου (στην ολλανδική γλώσσα):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
-  Κείµενο του δελτίου τύπου (στη γαλλική γλώσσα):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Απόφαση 2005-I/O-52 της 30ής Νοεµβρίου 2005: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- Πλήρες κείµενο της απόφασης (µόνο στη γαλλική γλώσσα):  
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (σ. 55371 – σ. 55386) 
- Πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου Ανταγωνισµού στον δικτυακό του 

τόπο στη διεύθυνση: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- Κείµενο του δελτίου τύπου (στην ολλανδική γλώσσα):  
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 

• Απόφαση 2005-P/K-58 της 21ης ∆εκεµβρίου 2005: G. Delandes Diffusion / Federauto,  
- Πλήρες κείµενο της απόφασης (µόνο στη γαλλική γλώσσα):   

-Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (σ. 10503-10506) 
-Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, No 
4, σ. 94 :  

http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 
 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 
Το 2005, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε τις ακόλουθες δύο αποφάσεις σε εφαρµογή του 
άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ: 
 
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την κρατική δασοκοµική εταιρεία 
 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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Το 2005, κινήθηκε διαδικασία έρευνας σχετικά µε πιθανή παραβίαση του νόµου περί 
ανταγωνισµού και του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ από την κρατικής ιδιοκτησίας εταιρεία 
Lesy České republiky, s.p. (∆άση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, θα αναφέρεται στο εξής ως 
LCR.). Η LCR έθεσε τέρµα σε συµβατικές σχέσεις µε τους προµηθευτές της σχετικά µε 
δασοκοµικές εργασίες κηρύσσοντας ορισµένες συµβάσεις άκυρες και απαιτώντας µεταβολή 
του συστήµατος µε βάση µεµονωµένες παραγγελίες. 
 
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού διαπίστωσε ότι η LCR κατείχε δεσπόζουσα θέση 
στην αγορά δραστηριοτήτων δασικής καλλιέργειας και εκµετάλλευσης και στην αγορά 
ακατέργαστης ξυλείας. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η LCR είχε προκαλέσει ουσιαστική 
ζηµία στους συµβατικούς εταίρους της που συνίστατο στην προσωρινή διακοπή των 
δασοκοµικών δραστηριοτήτων καθώς και µη υλική ζηµία, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά µε 
τις περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας µε την LCR, πράγµα που ήταν επιζήµιο για τις 
επενδύσεις που είχαν ήδη υλοποιήσει οι θιγόµενες εταιρείες. 
 
Η LCR πρότεινε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού τη θέσπιση µέτρων και την ανάληψη 
δεσµεύσεων οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισµού, θα αντιστάθµιζαν τυχόν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων της LCR στους συµβατικούς εταίρους της. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
εξέδωσε απόφαση σύµφωνα µε την οποία η LCR ήταν υποχρεωµένη να ανανεώσει τις 
προηγούµενες συµβατικές σχέσεις της. Επιπλέον, επιβλήθηκε η υποχρέωση στην LCR να 
προβεί στην επιλογή όλων των συµβατικών εταίρων της για τη σύνθετη παροχή 
δραστηριοτήτων καλλιέργειας και εκµετάλλευσης αποκλειστικά µε βάση διαφανείς 
προσφορές χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων, οι αρχές των οποίων συµφωνήθηκαν µε την 
Επιτροπή Ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε τον σχετικό νόµο, η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
περάτωσε την έρευνά της µε το σκεπτικό ότι η επίµαχη συµπεριφορά δεν οδήγησε σε 
σηµαντική στρέβλωση του ανταγωνισµού. Η LCR συµµορφώθηκε µε τα προαναφερθέντα 
διορθωτικά µέτρα. 
 
 
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τηλεπικοινωνιακό φορέα 
 
Από το 2002, ο πρώην µονοπωλιακός τηλεπικοινωνιακός φορέας ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(αναφέρεται στο εξής ως ČTc) προσέφερε πακέτα τιµών που προορίζονταν για νοικοκυριά 
και µικρές επιχειρήσεις, και περιελάµβαναν πίστωση κλήσεων ή δωρεάν λεπτά κλήσεων στο 
πλαίσιο ενός µηνιαίου κατ’αποκοπήν ποσού. Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ČTc 
συνίστατο στην οµαδοποίηση υπηρεσιών, δηλαδή στην προσφορά ενός κατ’αποκοπήν 
µηνιαίου τιµολογίου στις αγορές στις οποίες κατείχε ουσιαστικά δεσπόζουσα θέση σε 
συνδυασµό µε τις υπηρεσίες που προσέφερε στις προαναφερθείσες αγορές όπου το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον βρισκόταν υπό συνεχή εξέλιξη. Οι πελάτες της ČTc, µε την αγορά 
του πακέτου τιµών που περιείχε πιστώσεις κλήσεων ή δωρεάν λεπτά κλήσεων, αποκτούσαν 
“δωρεάν” ορισµένες κλήσεις. Στην περίπτωση που ο πελάτης πραγµατοποιούσε λιγότερες 
κλήσεις από το ποσό της πίστωσης κλήσεων ή των δωρεάν λεπτών κλήσεων, εξακολουθούσε 
να οφείλει την καταβολή του πλήρους κατ’αποκοπήν τιµολογίου, και το ποσό της πληρωµής 
δεν αντανακλούσε το γεγονός ότι η πίστωση χρόνου κλήσης (δωρεάν λεπτά κλήσεων) δεν 
είχε πλήρως χρησιµοποιηθεί. Η διάρθρωση των εν λόγω πακέτων τιµών δεν επέτρεπε τον 
διαχωρισµό της πληρωµής σε χρέωση κλήσεων και σε µίσθωση της τηλεφωνικής γραµµής. 
Για τον λόγο αυτό, οι πελάτες ήταν λιγότερο πρόθυµοι να πραγµατοποιούν κλήσεις µέσω 
άλλων τηλεπικοινωνιακών φορέων, δεδοµένου ότι δεν ήθελαν να χάσουν κάτι που είχαν 
αποκτήσει “δωρεάν” στο πλαίσιο του µηνιαίου κατ’αποκοπήν τιµολογίου. Οι πελάτες της 
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ČTc δεν ενηµερώνονταν όταν είχαν χρησιµοποιήσει τα δωρεάν λεπτά κλήσεων ή την 
πίστωση κλήσεων. Επίσης, οι πελάτες δεν ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσουν σύγκριση µε 
βάση το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρονταν από άλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς 
λόγω της αδιαφάνειας των συνθηκών που επικρατούσαν για τις τιµές. 
 

Ωστόσο, αυτοί που εθίγοντο κατά κύριο λόγο ήταν οι ανταγωνιστές της ČTc οι οποίοι δεν 
µπορούσαν να ασκήσουν παρά µόνο αµελητέες ανταγωνιστικές πιέσεις. Έτσι, 
παρεµποδιζόταν η ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, από το οποίο θα 
επωφελούντο τελικά οι καταναλωτές. Αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι η 
συµπεριφορά του πρώην µονοπωλιακού φορέα είχε δυσµενείς επιπτώσεις στη διάρθρωση του 
ανταγωνισµού στην κοινή αγορά και στις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιβλήθηκε πρόστιµο 205 εκατ. CZK (περίπου 7,5 εκατ. ευρώ) για 
παραβίαση του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ. 

 

∆ανία 

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
 
Τιµές και όροι για τηλεοπτικά διαφηµιστικά µηνύµατα της TV2 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ορισµένα τµήµατα του 
συστήµατος εκπτώσεων της TV2 συνιστούσαν παραβίαση του άρθρου 82 της Συνθήκης και 
του άρθρου 11 παράγραφος 1 του νόµου περί ανταγωνισµού της ∆ανίας. Η σχετική αγορά 
ορίζεται ως η αγορά τηλεοπτικής διαφήµισης στη ∆ανία. Η κρατικής ιδιοκτησίας εθνική 
τηλεοπτική εταιρία TV2 κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά αυτή µε µερίδιο αγοράς 
υψηλότερο του 50% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2005. Η γεωγραφική αγορά είναι 
εκείνη της ∆ανίας. 
 
Λόγω της διείσδυσης της TV2 στην τηλεοπτική αγορά που ανέρχεται σε σχεδόν 100% και 
του µεγάλου ποσοστού τηλεθέασης, οι διαφηµιστές που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν 
εθνικές τηλεοπτικές εκστρατείες µε υψηλή κάλυψη πρέπει να τοποθετούν το µεγαλύτερο 
µέρος του προϋπολογισµού τους για την τηλεοπτική διαφηµιστική εκστρατεία στην TV2. 
Πράγµατι, ο ανταγωνισµός στην τηλεοπτική αγορά διαφήµισης λαµβάνει κυρίως χώρα όσον 
αφορά το οριακό µερίδιο των διαφηµιστών µε προϋπολογισµούς τηλεοπτικής διαφήµισης. 
Όταν συνάπτονται ετήσιες συµφωνίες µε διαφηµιστές, η TV2 προσφέρει µια ετήσια έκπτωση, 
το µέγεθος της οποίας εξαρτάται από τον ετήσιο προϋπολογισµό του διαφηµιστή. Η ετήσια 
έκπτωση της TV2 είναι µια προοδευτικά αναδροµική έκπτωση µε διάφορα κατώφλια όγκου. 
Οι χορηγούµενες εκπτώσεις κυµαίνονται από 4,7% έως 19,7%. 
 
Πραγµατοποιήθηκε οικονοµική ανάλυση των αποτελεσµάτων του συστήµατος εκπτώσεων. 
∆ιαπιστώθηκε ότι η ετήσια έκπτωση που χορηγούσε η TV2 της επέτρεπε να επιβάλει υψηλή 
τιµή στο πρώτο τµήµα του ετήσιου προϋπολογισµού του διαφηµιστή και χαµηλή τιµή στο 
οριακό τµήµα του προϋπολογισµού του διαφηµιστή. Λόγω της θέσης της TV2 στην αγορά 
και του γεγονότος ότι ο ανταγωνισµός αφορά κυρίως την κατανοµή του οριακού τµήµατος 
των προϋπολογισµών που διαθέτουν οι διαφηµιστές για τηλεοπτικές διαφηµιστικές 
εκστρατείες, η ετήσια έκπτωση της TV2 µπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισµό άλλων 
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φορέων από την αγορά. Η TV2 διατάχθηκε να εγκαταλείψει αυτό το σύστηµα εκπτώσεων. Η 
υπόθεση στηρίχθηκε σε κοινοποίηση που υποβλήθηκε από την TV2. 
 
Εφαρµογή καταχρηστικής τιµολόγησης από την Elsam 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού αποφάσισε ότι από ττην 1η Ιουλίου 2003 έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2004, η εταιρεία παροχής ενέργειας Elsam είχε κάνει καταχρηστική χρήση της 
δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρισµού (σε αγορές άµεσης 
παράδοσης και σε µη οργανωµένες αγορές). Η Elsam είναι η επιχείρηση παροχής ενέργειας 
της ∆ανίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την πώληση ηλεκτρισµού σε επίπεδο 
χονδρικής. Η κατάχρηση συνίστατο, βάσει του άρθρου 82 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
συνθήκης ΕΚ, στην επιβολή υπερβολικά υψηλών τιµών ηλεκτρισµού στην αγορά χονδρικής 
Nord Pool. Η γεωγραφική αγορά περιελάµβανε το δυτικό µέρος της ∆ανίας. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού θεώρησε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιουλίου 
2003 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2004 η Elsam έκανε καταχρηστική χρήση της δεσπόζουσας θέσης 
της για συνολική περίοδο 900 ωρών µε την επιβολή υπερβολικά υψηλών προσφορών τιµών 
για την προµήθεια ηλεκτρισµού στη Nord Pool. Η αρχή ανταγωνισµού θεώρησε ότι η 
συµπεριφορά της Elsam στον τοµέα της τιµολόγησης προκάλεσε ζηµία στους καταναλωτές 
(ιδιώτες και επιχειρήσεις) ύψους 25 εκατ. ευρώ. Λόγω των ειδικών περιστάσεων στην αγορά 
ηλεκτρισµού χονδρικής, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού χρειάστηκε να λάβει ένα ασυνήθιστο 
µέτρο σύµφωνα µε το οποίο διέταξε την Elsam να ακολουθήσει ένα συγκεκριµένο σύστηµα 
τιµολόγησης για τις προσφορές τιµών προς την Elsam Nord Pool. Το σύστηµα τιµολόγησης 
προβλέπει τη χρήση ορισµένων τύπων. Με αυτό τον τρόπο τίθενται ορισµένα όρια στις τιµές 
που µπορεί να υποβάλει η Elsam στην αγορά άµεσης παράδοσης της Nord Pool. 

Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 
 
Η τυποποιηµένη συµφωνία της Carlsberg στον τοµέα Horeca (ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
καφενεία) 
 
Τον Οκτώβριο του 2005, το δανικό Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση που 
καθιστά νοµικά δεσµευτικές τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Carlsberg σχετικά µε τις 
συµφωνίες της για προµήθεια µπύρας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφενεία της ∆ανίας. 
Στην προκαταρκτική εξέτασή της, η δανική αρχή ανταγωνισµού διαπίστωσε ότι ορισµένες 
επιχειρηµατικές πρακτικές της Carlsberg για προµήθεια µπύρας που αφορούσαν απαιτήσεις 
αποκλειστικότητας προσέκρουαν στο άρθρο 6 του δανικού νόµου ανταγωνισµού/στο άρθρο 
81 της συνθήκης ΕΚ καθώς και στο άρθρο 11 του δανικού νόµου ανταγωνισµού/στο άρθρο 
82 της συνθήκης ΕΚ. Για να αρθούν τα προβλήµατα ανταγωνισµού που είχαν εντοπιστεί, η 
Carlsberg ανέλαβε µια σειρά δεσµεύσεων. Η αρχή ανταγωνισµού διαπίστωσε ότι οι 
δεσµεύσεις που υποβλήθηκαν από την Carlsberg ήταν επαρκείς για την αντιµετώπιση των 
σχετικών προβληµάτων ανταγωνισµού. 
 
Η αρχή ανταγωνισµού της ∆ανίας εξέτασε τις πρακτικές της Carlsberg στους ακόλουθους 
τοµείς: (1) αποκλειστικότητα εξοπλισµού και (2) αποκλειστικότητα στα σηµεία πώλησης. Η 
σχετική αγορά προϊόντων αφορούσε την πώληση µπύρας µε εµπορικό σήµα στον τοµέα 
horeca. Η γεωγραφική αγορά περιελάµβανε τη ∆ανία. Με µερίδιο αγοράς περίπου 70% στον 
τοµέα horeca, η Carlsberg κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά. 
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Με τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Carlsberg, µειώνεται η διάρκεια της περιόδου για τις 
συµφωνίες εγκατάστασης και συνεργασίας. Επίσης, η Carlsberg ανέλαβε τη δέσµευση που θα 
επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δεύτερου βαρελιού µπύρας στους πάγκους των µπαρ. 
Επιπλέον, οι δεσµεύσεις προβλέπουν τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης σηµείου πώλησης να 
αγοράζει τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις µπύρας από την Carlsberg σε προκαθορισµένη τιµή. 
Επίσης, η Carlsberg ανέλαβε διάφορες δεσµεύσεις σχετικά µε το δικαίωµα µεταβολής του 
προµηθευτή, τη θέσπιση ενός ορίου σχετικά µε τη συνολική χρήση συµφωνιών για χορηγίες 
κλπ. 
 

Κατάλογος των αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει του άρθρου 81/82 
 
Σύσκεψη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 23 ης Φεβρουαρίου 2005 
Post Danmark 
Απόφαση για ανάληψη δεσµεύσεων µετά την απόφαση του 2004 βάσει του άρθρου 82 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Σύσκεψη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 27 ης Απριλίου 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Άρθρο 82 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Σύσκεψη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 22ας Ιουνίου 2005 
DBC Medier   Άρθρο 82 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film Άρθρο 81/82 – δεσµεύσεις 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Σύσκεψη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 26ης Οκτωβρίου 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  Άρθρο 81/82 - δεσµεύσεις 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Σύσκεψη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 30ής Νοεµβρίου 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser Άρθρο 82 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde Άρθρο 81 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Σύσκεψη του Συµβουλίου Ανταγωνισµού της 21ης ∆εκεµβρίου 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 Άρθρο 81/82 - δεσµεύσεις 
Αγγλικό δελτίο τύπου: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
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TV2’s priser og betingelser Άρθρο 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Γερµανία 

E.ON Ruhrgas 

Η οµοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των συµπράξεων απαγόρευσε την E.ON Ruhrgas 
AG να συνάπτει µακροπρόθεσµες συµβάσεις προµήθειας αερίου. Με την πρακτική που 
ασκούσε η εταιρεία να δεσµεύει µακροπρόθεσµα ένα µεγάλο µέρος των περιφερειακών και 
τοπικών πελατών αερίου απαιτώντας από αυτούς να αγοράζουν από την ίδια άνω του 80% 
των προµηθειών τους, η E.ON Ruhrgas παραβιάζει την ευρωπαϊκή και τη γερµανική 
νοµοθεσία ανταγωνισµού (άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, άρθρο 1 του GWB). Η 
δέσµευση των διανοµέων µε µακροπρόθεσµες συµβάσεις οδηγεί σε αποτελέσµατα 
αποκλεισµού δεδοµένου ότι εµποδίζει την είσοδο στην αγορά νεοεισερχόµενων και αφαιρεί 
από τρίτους προµηθευτές τις δυνατότητες πραγµατοποίησης προµηθειών για τα προσεχή έτη. 
Ασκήθηκε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του ανώτερου περιφερειακού 
δικαστηρίου του Ντίσελντορφ. Συγχρόνως, η επιχείρηση υπέβαλε αίτηση για ακύρωση της 
άµεσης εκτελεστότητάς της. 
 

 ∆ελτία τύπου 

17.01.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.09.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06.04.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.01.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

 Απόφαση (στα γερµανικά) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Η οµοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των συµπράξεων πραγµατοποίησε έρευνα σχετικά 
µε την απόκτηση από µέρους της EDEKA Zentrale AG & Co. KG συµµετοχής στον 
συνεταιρισµό αγοράς και εµπορίας ALIDIS/Agenor, τόσο βάσει των κανόνων για τον έλεγχο 
των συγκεντρώσεων όσο και σύµφωνα µε το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ. Θεώρησε ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 81 παράγραφος 3. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 
συνδυασµό µε την εξαγορά της SPAR Handels AG και Michael Schels & Sohn GmbH & Co. 
OHG από την αλυσίδα ειδών παντοπωλείου EDEKA. Η EDEKA θα εκµεταλλεύεται στο 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml


 26

µέλλον τον συνεταιρισµό από κοινού µε την ITM Entreprises S.A. και την Centros 
Comerciales Ceco S.A. (EROSKI).  
 

 ∆ελτίο τύπου της 29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
Μετά από σχετικές καταγγελίες, η οµοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των συµπράξεων 
απαγόρευσε στην Deutsche Post AG να εµποδίζει ή να ασκεί διακριτική µεταχείριση κατά 
µικροµεσαίων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στον τοµέα 
των “υπηρεσιών προετοιµασίας ταχυδροµείου” και διέταξε την άµεση εκτέλεση της 
απόφασης. Η Deutsche Post άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης και της εντολής άµεσης 
εκτέλεσης. Το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Ντίσελντορφ επικύρωσε την άµεση 
εκτελεστότητα της εντολής. Εξακολουθεί να εκκρεµεί η έκδοση απόφασης ως προς την ουσία 
της υπόθεσης. 
 
Οι υπηρεσίες προετοιµασίας ταχυδροµείου περιλαµβάνουν κυρίως τη συγκέντρωση και την 
προ-διαλογή επιστολών καθώς και την τροφοδοσία επιστολών που ζυγίζουν λιγότερο από 
100 γραµµάρια στα κέντρα διαλογής της Deutsche Post. 
 
Η Deutsche Post παρέχει επί του παρόντος εκπτώσεις για τέτοιου είδους υπηρεσίες από 3 έως 
21% σε δικούς της µεγάλους πελάτες, αλλά και στην PostCon Deutschland που είναι 
εγγεγραµµένη ως συνεταιριστική εταιρεία. Ωστόσο, µέσω των εκπτώσεων αυτών, η Deutsche 
Post εµποδίζει τους ανταγωνιστές (που είναι γνωστοί ως “ενδιάµεσοι φορείς συγκεντρωτικής 
διαχείρισης αλληλογραφίας”) να εισέλθουν στην αγορά για τη συγκέντρωση, προ-διαλογή 
και τροφοδοσία επιστολών. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν πληρούν κατά κανόνα τα 
ποσοτικά κριτήρια ταχυδροµικών αποστολών που προβλέπει η Deutsche Post έτσι ώστε να 
έχουν δικαίωµα σε αυτές τις εκπτώσεις. Μόνο µέσω των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών 
προετοιµασίας ταχυδροµείου οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε θέση να µειώσουν το κόστος των 
ταχυδροµικών αποστολών τους. 
 
Κατά την εξέταση της υπόθεσης, η οµοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των συµπράξεων 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εν λόγω πρακτική της Deutsche Post αποτελούσε παραβίαση 
της γερµανικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ανταγωνισµού (άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ). Σε 
παράλληλη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο γερµανικός νόµος σχετικά 
µε τα ταχυδροµεία παραβίαζε τη νοµοθεσία της ΕΕ. 
 

 ∆ελτίο τύπου: 
13.04.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.02.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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Εταιρείες λαχνών και στοιχηµάτων 
Το σχέδιο τριών εταιρειών λαχνών να αγοράσουν από κοινού συµµετοχή πλειοψηφίας σε 
εταιρεία η οποία, ως εµπορικό πρακτορείο λαχνών, διαθέτει λαχνούς και αθλητικά 
στοιχήµατα µέσω του ∆ιαδικτύου, προκαλούσε, κατά την άποψη της γερµανικής υπηρεσίας 
για τον έλεγχο των συµπράξεων, προβλήµατα ανταγωνισµού τόσο όσον αφορά τους κανόνες 
ελέγχου των συγκεντρώσεων του άρθρου 1 της γερµανικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού και 
του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Τα ενδιαφερόµενα µέρη εγκατέλειψαν το σχέδιο. 
 
Βιοµηχανική ασφάλιση 
Το 2005, η οµοσπονδιακή υπηρεσία για τον έλεγχο των συµπράξεων επέβαλε πρόστιµα 
συνολικού ύψους 150 περίπου εκατ. ευρώ σε τέσσερις ιδιωτικές και επτά δηµόσιες 
ασφαλιστικές εταιρείες και τους διευθυντές τους. Η παραβίαση της νοµοθεσίας 
ανταγωνισµού (άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ) είχε επιπτώσεις σε εθνικό και διατοµεακό 
επίπεδο, ιδίως στον τοµέα ασφάλισης της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (ασφάλειες πυρός, 
επακόλουθες ζηµίες, ασφάλειες παντός κινδύνου και τεχνικές ασφάλειες) καθώς και στις 
ασφαλίσεις µεταφορών και στο µονοπώλιο του τοµέα των ασφαλειών κτιρίων. Σύµφωνα µε 
τα πορίσµατα της οµοσπονδιακής υπηρεσίας για τον έλεγχο των συµπράξεων, στα µέσα του 
1999 οι σχετικές ασφαλιστικές εταιρείες συµφώνησαν να σταµατήσουν τον έντονο 
ανταγωνισµό που υπήρχε µεταξύ τους την εποχή εκείνη ως προς τα ασφάλιστρα και τους 
όρους προκαλώντας έτσι αντιστροφή των συνθηκών της αγοράς. Η σύµπραξη στηριζόταν σε 
συµφωνία µεταξύ των διευθυντών των εταιρειών που εκπροσωπούντο στην Ειδική Επιτροπή 
Ασφάλισης της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (FIS) της Γερµανικής Οµοσπονδίας Ασφαλιστών 
(GDV) για τις αρχές που διέπουν τη µελλοντική ανταγωνιστική συµπεριφορά τους όσον 
αφορά την ανανέωση των συµβάσεων (οι λεγόµενες “αρχές FIS”). Οι αρχές FIS 
προσαρµόστηκαν κατά καιρούς για να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόζουν εναρµονισµένη πρακτική όσον αφορά την αύξηση 
των ασφαλίστρων, των πρόσθετων επιβαρύνσεων που επιβάλλονταν στους ασφαλισµένους 
καθώς και σχετικά µε άλλες µεταβολές των συµβατικών όρων. Η πρακτική αυτή 
διασφαλιζόταν µέσω µιας “συµφωνίας κυρίων” στο πλαίσιο της οποίας οι εταιρείες δεν 
παρενέβαιναν στις προσαρµογές των ασφαλίστρων ανταγωνιστών τους κατά την ανανέωση 
συµβάσεων µε την υποβολή ευνοϊκότερων προσφορών και δεν χρέωναν ασφάλιστρα 
χαµηλότερα από ένα ελάχιστο όριο που είχε θεσπιστεί για νέες επιχειρήσεις. Στον τοµέα της 
ασφάλισης µεταφορών, τα µέρη που συµµετείχαν στη “συµφωνία κυρίων” συµφώνησαν ότι 
τουλάχιστον από το 2001 και µετά θα επέβαλλαν αυξήσεις των ασφαλίστρων και θα 
προσάρµοζαν τους όρους ασφάλισης και ότι στο πλαίσιο της πρακτικής αυτής δεν θα 
προσέφεραν χαµηλότερες τιµές ούτε θα παρενέβαιναν στις δραστηριότητες των 
ανταγωνιστών τους (συµφωνία να σέβονται το προβάδισµα της εκάστοτε επιχείρησης). Οι 
αποφάσεις για την επιβολή ποινών δεν είναι ακόµα οριστικές και τα ενδιαφερόµενα µέρη 
έχουν ασκήσει προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών. Οι προσφυγές εξετάζονται από το 
ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Ντίσελντορφ. 
 

 ∆ελτία τύπου της 
15.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
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Εσθονία 

Αποφάσεις βάσει του άρθρου 81/82 το 2005: 
Απόφαση αριθ. 24-L της 5ης Μαΐου 2005 (άρθρο 82). Υπήρξε η υπόνοια κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους της Estonian Air όσον αφορά την εφαρµογή ανόµοιων όρων 
τιµολόγησης µεταξύ ανεξάρτητων ταξιδιωτικών γραφείων και των δικών της λιανικών 
σηµείων πώλησης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού της Εσθονίας δεν διαπίστωσε κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης. 
Το κείµενο της απόφασης αυτής που προορίζεται για το ευρύ κοινό διατίθεται στα εσθονικά 
(AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air)  
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf 
 

Ελλάδα 
Αποφάσεις 277/2005 και 284/20005 που λήφθηκαν βάσει του άρθρου 81/82 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Συµµετέχουσες επιχειρήσεις: 
α) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (“ΣΕΣΜΕ”) 
β) Στην Ελλάδα ασκούν δραστηριότητες τα ακόλουθα σούπερ µάρκετ: Βερόπουλος Α.Ε., 

Ατλάντικ Α.Ε., Βασιλόπουλος Α.Ε., ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Μασούτης Α.Ε., Σκλαβενίτης Α.Ε. 
και ΤΡΟΦΙΝΟ Α.Ε. 

 
Εικαζόµενη παραβίαση: 

 
Το διοικητικό συµβούλιο του ΣΕΣΜΕ επεδίωκε την ενιαία εφαρµογή από όλα τα σούπερ 
µάρκετ που είναι µέλη του ΣΕΣΜΕ ενός καταλόγου στον οποίο ορίζονται µονοµερώς οι 
εκπτώσεις που θα παρέχονται από κάθε προµηθευτή σε όλα τα µέλη του ΣΕΣΜΕ. Επιπλέον, 
επτά από τα µεγαλύτερα ελληνικά σούπερ µάρκετ (ορισµένα από τα οποία είναι επίσης µέλη 
του διοικητικού συµβουλίου του ΣΕΣΜΕ) οργάνωσαν και συµµετείχαν σε δύο συσκέψεις το 
Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2004. Στόχος των συσκέψεων αυτών ήταν να συµφωνηθούν 
τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο ανταγωνισµός από τα 
µεγάλα πολυεθνικά σούπερ µάρκετ (και ιδίως το Carrefour) και τα µεγάλα πολυεθνικά 
εκπτωτικά καταστήµατα (και ιδίως το Lidl και το Plus). 
 
Νοµική εκτίµηση 
 
Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού θεώρησε ότι η σύσταση που εξέδωσε το ΣΕΣΜΕ, η 
οποία όριζε ένα συγκεκριµένο ποσοστό έκπτωσης για κάθε προµηθευτή, ισοδυναµούσε µε 
απόφαση καθορισµού ελάχιστων τιµών. Επιπλέον, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού 
διαπίστωσε ότι οι συσκέψεις που πραγµατοποίησαν οι επτά λιανοπωλητές οδήγησε σε 
συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων για την εφαρµογή µιας κοινής πολιτικής που 
αποσκοπούσε στη νόθευση και στον περιορισµό του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά. 

 
Απόφαση 
 
Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού κατέληξε στο συµπέρασµα στην απόφασή της 
277/2005 ότι η σύσταση του ΣΕΣΜΕ συνιστά απόφαση που παραβιάζει το άρθρο 1 
παράγραφος 1 του νόµου 703/1977 και το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Επίσης 
στη συµπληρωµατική απόφαση 284/2005 διαπίστωσε την ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής 

http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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µεταξύ των συµµετεχόντων στις δύο συσκέψεις και, συνεπώς, παραβίαση του άρθρου 1 
παράγραφος 1 του νόµου 703/1977 και του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 
Συνεπώς, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιµα: 
 
- ΣΕΣΜΕ 15.000.000 ευρώ (δηλαδή 0,28% του συνολικού κύκλου εργασιών των µελών του 
ΣΕΣΜΕ) 
- ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. 430.080 ευρώ 
- Βερόπουλος Α.Ε. 500.713 ευρώ 
- Μασούτης Α.Ε. 347.784 ευρώ 
- ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 338.201 ευρώ 
- Σκλαβενίτης Α.Ε. 611.844 ευρώ 
- ΤΡΟΦΙΝΟ Α.Ε. 6.000 ευρώ 
- Βασιλόπουλος Α.Ε. 721.240 ευρώ 
 

Ισπανία 
 
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
 
E-S ASEMPRE κατά CORREOS  
 
Στις 21 Ιανουαρίου 2002, η ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE 
REPARTO Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) υπέβαλε 
καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά της SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS (CORREOS) για παραβίαση του άρθρου 6 του νόµου περί ανταγωνισµού και 
του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ. Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι η CORREOS είχε 
υπογράψει συµβάσεις µε µεγάλους πελάτες για την από κοινού παροχή ταχυδροµικών 
υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει ανταγωνισµός στην αγορά µε άλλους φορείς 
εκµετάλλευσης και εκείνων την αποκλειστικότητα των οποίων έχει βάσει του νόµου η 
CORREOS, και ότι εφάρµοζε εξοντωτική πολιτική τιµολόγησης µέσω διασταυρούµενων 
επιδοτήσεων. 

 
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο φάκελος χωρίστηκε σε δύο υποθέσεις λόγω της αδυναµίας 
άντλησης στοιχείων από το λογιστικό σύστηµα κοστολόγησης που δεν ήταν διαθέσιµο την 
εποχή εκείνη. 
 
Ο πρώτος φάκελος έκλεισε µε απόφαση υποβολής προστίµου. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2004, το 
δικαστήριο ανταγωνισµού εξέδωσε την απόφαση 608/04 στην οποία διαπιστώνεται ότι η 
CORREOS παραβίασε το άρθρο 6 του νόµου περί ανταγωνισµού και το άρθρο 82 της 
συνθήκης ΕΚ µε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη ρυθµιζόµενη αγορά 
ταχυδροµικών υπηρεσιών µε την υπογραφή αποκλειστικών συµβάσεων στις οποίες 
προβλέπονταν υψηλές εκπτώσεις για την κοινή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών οι οποίες 
παρέχονται κατ’αποκλειστικότητα, µε σχετική νοµοθετική ρύθµιση, από την CORREOS και 
άλλων υπηρεσιών που δεν υπάγονται σε ρυθµίσεις. Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιµο ύψους 
15 εκατ. ευρώ στην CORREOS και διέταξε τον τερµατισµό των πρακτικών αυτών. 
 
Ο δεύτερος φάκελος έκλεισε τον Σεπτέµβριο του 2005 µε απόφαση ανάληψης δεσµεύσεων. 
Στην υπόθεση αυτή, οι εικαζόµενες παραβιάσεις εντοπίστηκαν σε συµφωνίες µεταξύ της 
CORREOS και επιχειρήσεων όπως οι τράπεζες για ταχυδροµικές υπηρεσίες και συνίσταντο 
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στη χορήγηση αθέµιτων εκπτώσεων και τον καθορισµό εξοντωτικών πολιτικών τιµολόγησης 
για µεγάλους πελάτες. 
Η αγορά ορίστηκε ως η αγορά ελευθερωµένων ταχυδροµικών υπηρεσιών και καθολικών 
ταχυδροµικών υπηρεσιών οι οποίες δεν παρέχονται κατ’αποκλειστικότητα και η αγορά για 
καθολικές ταχυδροµικές υπηρεσίες που παρέχονται κατ’αποκλειστικότητα, και αφορούσαν 
και οι δύο την ισπανική επικράτεια. Η απόφαση για την ανάληψη δεσµεύσεων εξασφαλίζει 
ότι οι τιµές µε έκπτωση καλύπτουν πάντοτε το κόστος. 
 
(Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δικτυακό τόπο “Acuerdo de Terminación 
convencional SDC - ASEMPRE – CORREOS”; 
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
Η GRUPO GAS NATURAL (GGN), ολοκληρωµένη επιχείρηση φυσικού αερίου, κατέχει 
δεσπόζουσα θέση σε όλες τις ισπανικές αγορές φυσικού αερίου. Τον Ιούνιο του 2001, δύο 
από τις θυγατρικές της, η GNC και η ENAGAS, υπέγραψαν σύµβαση µε την οποία χορηγείτο 
κατ’αποκλειστικότητα µια ορισµένη δυναµικότητα επαναεριοποίησης στην GNC, τη 
θυγατρική της GGN που δραστηριοποιείται στον τοµέα της προµήθειας. 
 
Το ισπανικό δικαστήριο ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση στην οποία ορίζεται ότι η GRUPO 
GAS NATURAL (GGN) παραβίασε το άρθρο 6 του ισπανικού νόµου περί ανταγωνισµού και 
το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ. Το δικαστήριο έκρινε ότι η GGN έκανε καταχρηστική χρήση 
της δεσπόζουσας θέσης της στις ισπανικές αγορές φυσικού αερίου, περιλαµβανόµενης της 
αγοράς του βασικού δικτύου φυσικού αερίου για την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ισπανία 
µε την κατ’αποκλειστικότητα παροχή, µέσω σύµβασης, ορισµένης δυναµικότητας 
επαναεριοποίησης στην GNC. ∆ιαπίστωσε ότι η αποκλειστική παροχή δυναµικότητας 
επαναεριοποίησης στην GNC ισοδυναµεί µε την άσκηση διακρίσεων έναντι των άλλων 
φορέων του συστήµατος και συνιστά την επιβολή ανόµοιων όρων σε ισοδύναµες συναλλαγές 
µε άλλους εµπορικούς εταίρους, οι οποίοι τίθενται έτσι σε µειονεκτική θέση από πλευράς 
ανταγωνισµού κατά την έννοια του άρθρου 82 παράγραφος γ) της συνθήκης. Η ENAGAS 
κατέχει την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων του βασικού δικτύου φυσικού αερίου, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης. Είναι υποχρεωµένη βάσει του 
νόµου να παρέχει πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις σε όλους τους φορείς του 
συστήµατος, αντιµετωπίζοντας τις σχετικές αιτήσεις σύµφωνα µε τη χρονολογική σειρά της 
παραλαβής. Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιµο 8 εκατ. ευρώ στην GRUPO GAS NATURAL. 

 
(Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση υπόθεση 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm) 
Ο πλήρης κατάλογος των αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει των άρθρων 81/82 από την 
Επιτροπή Ανταγωνισµού και το ∆ικαστήριο Ανταγωνισµού το 2005 είναι: 
 
• E-S ASEMPRE vs CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf“Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (δεν υπήρχαν βάσιµοι λόγοι για τη 
λήψη µέτρων).  

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
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• SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (δεν υπήρχαν βάσιµοι λόγοι 
για την κίνηση διαδικασίας). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (δεν υπήρχαν βάσιµοι λόγοι για την κίνηση διαδικασίας). 
• COCA - COLA (δεν υπήρχαν βάσιµοι λόγοι για την κίνηση διαδικασίας· βλέπε επίσης 

την υπόθεση COMP IV/ 39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm· υπόθεση 580/04 GAS 
NATURAL). 

 
 

Γαλλία 
 
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
 
Απόφαση 05-D-12 της 17ης Μαρτίου 2005 
Οι εταιρείες “20 Minutes” και “Métro”, οι οποίες εκδίδουν καθηµερινές εφηµερίδες γενικών 
πληροφοριών που διανέµονται δωρεάν και χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά µε διαφηµιστικές 
καταχωρίσεις, υπέβαλαν καταγγελία στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού σχετικά µε την άρνηση 
του οργανισµού EUROPQN (που απαρτίζεται από τις µεγάλες εθνικές ηµερήσιες εφηµερίδες) 
να συµπεριλάβει τις εκδόσεις τους σε µελέτη που πραγµατοποίησε για το µέγεθος του 
αναγνωστικού κοινού των εθνικών ηµερήσιων εφηµερίδων. 
 
Ισχυρίστηκαν ότι η άρνηση αυτή, η οποία στην ουσία εµπόδιζε την πρόσβασή τους στην 
αγορά διαφήµισης υπό κανονικές ανταγωνιστικές συνθήκες, προέκυπτε τόσο από συµφωνία 
που αποσκοπούσε την επιβράδυνση της ανάπτυξής τους όσο και από κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης. Η καταγγελία τους συνοδεύθηκε από αίτηση λήψης προσωρινών 
µέτρων. 
 
Σε σύσκεψη που αφιερώθηκε στη συζήτηση των αιτήσεων για λήψη προσωρινών µέτρων της 
20 Minutes και Métro, η EUROPQN πρότεινε να αναλάβει δεσµεύσεις που σκοπό είχαν την 
άρση των προβληµάτων ανταγωνισµού που επισηµάνθηκαν από τις δυο εταιρείες. 
Λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς, και αφού δέχθηκε παρατηρήσεις από τρίτους 
ενδιαφερόµενους, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού θεώρησε ότι οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν 
από την EUROPQN αποτελούσαν ικανοποιητική λύση στα προβλήµατα ανταγωνισµού που 
είχαν επισηµανθεί. Κατά συνέπεια, εξέδωσε απόφαση για την αποδοχή των δεσµεύσεων και 
έκλεισε την υπόθεση. Ήταν η πρώτη φορά που το Συµβούλιο Ανταγωνισµού έκανε χρήση της 
διαδικασίας ανάληψης δεσµεύσεων. 
 
Απόφαση 05-D-16 της 26ης Απριλίου 2005 
Η SACD (εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογική διαχείριση των δικαιωµάτων συγγραφέων 
και συνθετών) υποχρέωσε, µέσω ρήτρας που συµπεριέλαβε στο καταστατικό της, τα µέλη να 
συνδυάζουν τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους όσον αφορά θεατρικές παραστάσεις µε τη 
διαχείριση των δικαιωµάτων τους για οπτικοακουστικές εκτελέσεις. Κατ’αυτόν τον τρόπο, οι 
συγγραφείς ήταν υποχρεωµένοι να αναθέτουν στην SACD τη διαχείριση όλων των 
δικαιωµάτων τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να τα διαχωρίζουν. 
 
Η εν λόγω ρήτρα που απαιτούσε τη δεσµευτική διαχείριση όλων των δικαιωµάτων επέτρεπε 
στην SACD “να κάνει χρήση της µονοπωλιακής θέσης της στην αναµφισβήτητη και 
αναπόφευκτη αγορά διαχείρισης οπτικοακουστικών δικαιωµάτων για να παγιώσει και να 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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διατηρήσει τη µονοπωλιακή θέση της στην δυνητικά διεκδικήσιµη και ανοικτή αγορά 
διαχείρισης δικαιωµάτων εκτέλεσης θεατρικών έργων”. Πράγµατι, δεδοµένου ότι δεν είχαν 
άλλη επιλογή όσον αφορά τη διαχείριση των οπτικοακουστικών δικαιωµάτων, οι συγγραφείς 
ήταν υποχρεωµένοι να αναθέσουν τη διαχείριση των δικαιωµάτων θεατρικών εκτελέσεων στη 
SACD παρόλο που δεν αφορούσαν την ίδια αγορά και θα µπορούσαν να είχαν αναθέσει τη 
διαχείριση των δικαιωµάτων αυτών σε άλλη εταιρεία συλλογικής διαχείρισης ή να τα 
διαχειριστούν οι ίδιοι. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού θεώρησε ότι οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η SACD εξασφάλιζαν 
µια ικανοποιητική επίλυση των προβληµάτων ανταγωνισµού που είχαν επισηµανθεί. Η 
SACD ανέλαβε την υποχρέωση να τροποποιήσει το καταστατικό της κατά την επόµενη 
γενική συνέλευσή της έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στους συγγραφείς να διαχωρίζουν 
το έργο τους σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: θεατρικά έργα, οπτικοακουστικά έργα και 
απεικονιστικά έργα. 
 
Ωστόσο, για να δοθεί η δυνατότητα στην SACD να εκτελέσει το έργο της συλλογικής 
διαχείρισης υπό συνθήκες εύλογης οικονοµικής ισορροπίας, αυτή η επιλογή διαχωρισµού των 
έργων θα υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς: 

- ορισµένες κατηγορίες έργων δεν µπορούν να αποσυρθούν κατά τη διάρκεια της ζωής του 
συγγραφέα µέχρις ότου λήξει κάθε διετής περίοδος που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
κατά την οποία ο συγγραφέας καθίσταται µέλος ή την ηµεροµηνία µεταβολής των 
εισφορών του· 

- η συνολική ή µερική απόσυρση µιας δεδοµένης κατηγορίας έργων δεν µπορεί να 
πραγµατοποιείται περισσότερο από τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ζωής ενός 
συγγραφέα. 

 
Αυτές οι εξισορροπητικές διατάξεις θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε τις αρχές που 
προβλέπονται στη νοµολογία της ΕΚ, σύµφωνα µε τις οποίες η ελευθερία των συγγραφέων 
που ενδέχεται να επιθυµούν να διαχειρίζονται ατοµικά ορισµένα δικαιώµατα θα πρέπει να 
συµβιβάζεται µε την ικανότητα των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης να λειτουργούν κατά 
τρόπο ικανοποιητικό προς όφελος των µελών τους. 
 
Απόφαση 05-D-63 της 17ης Νοεµβρίου 2005 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού αποφάνθηκε ότι ο όµιλος La Poste είχε καταχραστεί τη 
δεσπόζουσα θέση του επειδή δεν τήρησε την αρχή της µη εισαγωγής διακρίσεων κατά την 
εφαρµογή των τελών που χρέωνε σε ορισµένους αποστολείς και στη δική της θυγατρική 
Datapost. Με την εφαρµογή µαζικών ταχυδροµικών τελών σε ορισµένους πελάτες µε τρόπο 
που εισήγαγε διακρίσεις, η La Poste προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ των 
ενδιάµεσων φορέων συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας στο µέτρο που δεν τους 
χορηγούντο οι ίδιοι όροι από µια ζώνη σε άλλη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ίδια η La Poste 
ή η θυγατρική της Datapost επωφελούντο από αυτές τις πρακτικές τιµολόγησης που 
εισήγαγαν διακρίσεις. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού θεώρησε ότι οι πρακτικές αυτές αποτελούσαν σοβαρή 
παραβίαση. Οι ενδιάµεσοι φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της αλληλογραφίας 
εξαρτώνται από την La Poste δεδοµένου ότι το µονοπώλιο της εταιρείας όσον αφορά τις 
βασικές ταχυδροµικές υπηρεσίες σηµαίνει ότι µεταφέρει και διανέµει όλες τις αποστολές. Ως 
εταιρεία που κατέχει µονοπωλιακή θέση στις βασικές ταχυδροµικές υπηρεσίες και ως φορέας 
που ρυθµίζει µονοµερώς την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, η La Poste είχε την ιδιαίτερη 
υποχρέωση να ενεργεί µε σύνεση και επιµέλεια και τηρώντας αυστηρά τις σχετικές τιµές. 
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Αυτό ισχύει κατά µείζονα λόγο δεδοµένου ότι η εταιρεία είναι σε θέση να κάνει 
καταχρηστική χρήση της δεσπόζουσας θέσης στη γειτονική αγορά συγκεντρωτικής 
διαχείρισης της αλληλογραφίας, στην οποία είναι επίσης παρούσα, είτε άµεσα είτε µέσω των 
θυγατρικών της. Ωστόσο, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού διαπίστωσε ότι οι πρακτικές αυτές 
δεν αποτελούσαν µέρος µιας ηθεληµένης και συνολικής στρατηγικής εκ µέρους της La Poste 
έτσι ώστε να εξαλείψει τους ενδιάµεσους φορείς συγκεντρωτικής διαχείρισης της 
αλληλογραφίας από την αγορά. ∆ιάφορες επιστολές τεκµηριώνουν το γεγονός ότι η La Poste 
δεν επεδίωκε να ενθαρρύνει το σύστηµα αυτό και ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, κατέστησε 
σαφές ότι δεν επιθυµούσε να συνεχιστεί. Για τον λόγο αυτό, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού 
περιόρισε το πρόστιµο σε 1 εκατ. ευρώ. 
 
Αθέµιτες συµπράξεις 
 
Απόφαση 05-D-10 της 15ης Μαρτίου 2005 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµα συνολικού ύψους 45 000 ευρώ στην Cerafel, 
την οικονοµική γεωργική επιτροπή οπωροκηπευτικών στη Βρετάνη και σε ένα αριθµό 
ενώσεων παραγωγών για την άσκηση αντιανταγωνιστικών πρακτικών στην αγορά χονδρικής 
πώλησης κουνουπιδιού στη Βρετάνη. 
 
Κατά τον χρόνο των περιστατικών, η Γαλλία ήταν ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός 
κουνουπιδιού στην Ευρώπη. Ποσοστό από 50 έως 60% των κουνουπιδιών που παράγονταν 
εξάγονταν στη Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες. 
 
Η αλυσίδα διανοµής του κουνουπιδιού είναι διαρθρωµένη µε βάση ενώσεις παραγωγών που 
είναι αναγνωρισµένοι από την κυβέρνηση. Με τη συγκέντρωση ποσοστού άνω του 90% της 
παραγωγής, οι ενώσεις αυτές είναι µέλη της ίδιας περιφερειακής οικονοµικής επιτροπής, της 
Cerafel. 
 
Ο βασικός µηχανισµός µε τον οποίο τα κουνουπίδια που καλλιεργούνται στη Βρετάνη 
διατίθενται στην αγορά µε πλειστηριασµό βάσει ποσοτήτων (ένα είδος αντίστροφου 
πλειστηριασµού). Για να έχουν πρόσβαση στους πλειστηριασµούς αυτούς, οι έµποροι-
διανοµείς πρέπει να είναι επίσηµα αναγνωρισµένοι. 
 
Στην ανάλυσή της, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού τόνισε ότι οι όροι που επιβάλλονται στις 
εταιρείες που ζητούν έγκριση για συµµετοχή στους πλειστηριασµούς υπό τη διαχείριση της 
SICA Saint-Pol-de-Léon, η UCPT και SIPEFEL είχαν ήδη καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 1977, και τούτο διότι επέβαλλαν την υποχρέωση στις εταιρείες να αγοράζουν 
αποκλειστικά από τις αγορές που ελέγχονται από τη Cerafel, να διαθέτουν κέντρο 
συσκευασίας στη ζώνη της περιοχής του πλειστηριασµού και να αγοράζουν και να διανέµουν 
το εµπόρευµά οι ίδιοι και να µην εργάζονται για λογαριασµό άλλων φορέων. 
Οι πρακτικές αυτές είναι αντίθετες µε τους γαλλικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες 
ανταγωνισµού δεδοµένου ότι αποσκοπούν στον περιορισµό, την παρεµπόδιση ή τον έλεγχο 
της πρόσβασης νέων διανοµέων στους πλειστηριασµούς που πραγµατοποιούνται στη 
Βρετάνη. 
 
Απόφαση 05-D-38 της 5ης Ιουλίου 2005 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση µε την οποία επιβάλλονται κυρώσεις στις 
εταιρείες Kéolis, Connex και Transdev επειδή είχαν συνάψει αντιανταγωνιστική συµφωνία 
που κάλυπτε όλη τη χώρα από το 1996 έως το 1998. Σκοπός της συµφωνίας ήταν ο 
καταµερισµός των αγορών δηµοσίων µεταφορών (υπηρεσίες αστικών λεωφορείων) κατά τη 
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διάρκεια προσκλήσεων υποβολής προσφορών που προκηρύσσονταν από τοπικές και 
διοικητικές αρχές. 
 
Παρατηρήθηκε ότι οι διευθυντές αυτών των εθνικών και διεθνών µεταφορικών εταιρειών 
είχαν σχηµατίσει σύµπραξη, µε την πρόθεση να καταµερίσουν τη γαλλική εθνική αγορά 
δηµοσίων αστικών µεταφορών επιβατών. Βάσει των κανόνων συµπεριφοράς που είχαν 
υιοθετηθεί στο πλαίσιο της σύµπραξης, οι εν λόγω τρεις εταιρείες απέφευγαν να 
ανταγωνίζονται µεταξύ τους κάθε φορά που έπρεπε να ανανεωθεί κάποια σύµβαση που είχε 
οποιαδήποτε από αυτές. 
 
Αυτές οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές επέτρεψαν στις εταιρείες να επιβάλουν τις τιµές τους 
στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Κατά συνέπεια, κατά την ανάθεση συµβάσεων 
παραχώρησης για τη λειτουργία των δικτύων µεταφορών τους, οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές επιβαρύνονταν µε υψηλότερο κόστος από ό,τι εάν η αγορά ήταν ανοικτή στον 
ανταγωνισµό. 
 
Αυτή η εθνική συµφωνία, που είχε οργανωθεί από µητρικές εταιρείες που παρακολουθούσαν  
στενά τις δραστηριότητες των θυγατρικών τους, επηρέαζε σαφώς τις συµβάσεις τοπικών 
δηµοσίων µεταφορών σε αρκετές γαλλικές πόλεις και κωµοπόλεις. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού θεώρησε ότι η σύσταση αθέµιτης σύµπραξης σε ολιγοπωλιακή 
αγορά και η προκύπτουσα επιβάρυνση λόγω της µονοπωλιακής οργάνωσης (η οποία στην 
προκειµένη περίπτωση χρηµατοδοτείται από πόρους των δηµοσίων αρχών) αποτελεί µια από 
τις σοβαρότερες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Συνεπώς, αποφάσισε να επιβάλει στις τρεις 
εµπλεκόµενες εταιρείες συνολικό πρόστιµο ύψους 12 εκατ. ευρώ. 
Μια σύµπραξη σε εθνική κλίµακα της µορφής αυτής είναι πιθανό, εξ ορισµού, να έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές λόγω του µεγέθους και του ίδιου του 
σκοπού της: να εµποδίσει τους ανταγωνιστές, εθνικούς ή ξένους, να επιτύχουν τη σύναψη 
συµβάσεων. Η απόφαση αυτή του Συµβουλίου Ανταγωνισµού επικυρώθηκε στο σύνολό της 
από το Εφετείο των Παρισίων στις 7 Φεβρουαρίου 2006. 
 
Απόφαση 05-D-65 της 30ής Νοεµβρίου 2005 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµο σε τρεις φορείς κινητής τηλεφωνίας, και 
συγκεκριµένα στους Orange France, SFR και Bouygues Télécom για τη σύναψη δύο ειδών 
αντιανταγωνιστικών συµφωνιών που προκαλούσαν στρέβλωση του ανταγωνισµού στην 
αγορά. Κάθε µήνα από το 1997 έως το 2003, οι φορείς κινητής τηλεφωνίας αντάλλασσαν 
λεπτοµερείς και εµπιστευτικές πληροφορίες για τον αριθµό των νέων πελατών που είχαν 
συνάψει σύµβαση µε αυτούς τον προηγούµενο µήνα, και τον αριθµό των ατόµων που 
αποφάσιζαν να ακυρώσουν τις συνδροµές τους. 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού αποφάσισε ότι παρόλο που η απόφαση των φορέων 
εκµετάλλευσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές δεν είχε επιπτώσεις στις µελλοντικές 
στρατηγικές τιµολόγησής τους, ήταν ωστόσο πιθανό να µειώσει τον ανταγωνισµό στην αγορά 
κινητής τηλεφωνίας, στην οποία η διείσδυση είναι δυσχερής. 
 
Επίσης, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού διαπίστωσε ότι, από το 2000 έως το 2002, οι τρεις 
φορείς κινητής τηλεφωνίας είχαν συνάψει συµφωνία που αποσκοπούσε στη σταθεροποίηση 
της ανάπτυξης των αντίστοιχων µεριδίων τους στην αγορά. Αποκάλυψε έναν αριθµό 
σοβαρών, συγκεκριµένων και επιβεβαιωµένων στοιχείων που έδειχναν την ύπαρξη της 
συµφωνίας αυτής. Μεταξύ των στοιχείων αυτών υπήρχαν ιδιόγραφα έγγραφα µε σαφείς 
µνείες σε µια "συµφωνία" µεταξύ των τριών φορέων, τον "κατευνασµό της αγοράς" και "το 
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µερίδιο αγοράς της Γιάλτα". Επίσης, παρατηρήθηκαν ορισµένες οµοιότητες όσον αφορά τις 
εµπορικές πολιτικές που εφάρµοζαν οι τρεις φορείς κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 
Μεσοπρόθεσµα, αυτή η αθέµιτη σύµπραξη χρησίµευε για τη διατήρηση του µεριδίου των 
τριών φορέων όσον αφορά τις νέες συνδροµές σε σχετικώς σταθερά επίπεδα, και επίσης 
προετοίµαζε το έδαφος για τη µεταβολή της στρατηγικής τους από το 2000 και µετά. Μέχρι 
τότε, οι φορείς κινητής τηλεφωνίας στηρίζονταν στην εξασφάλιση µεριδίων αγοράς για την 
ανάπτυξή τους, πράγµα που απαιτούσε σηµαντικές επενδύσεις. Από το 2000 και µετά, 
περίοδος που συνέπεσε µε τη λήξη της προσπάθειας απόκτησης µεριδίων αγοράς, οι τρεις 
φορείς υιοθέτησαν ταυτόχρονα στρατηγικές που αποσκοπούσαν στην παγίωση των 
υφιστάµενων πελατειακών βάσεών τους. Αυτό οδήγησε, µεταξύ άλλων, σε αύξηση των τιµών 
και τη θέσπιση µέτρων όπως η παροχή προτεραιότητας σε συµβάσεις µε συγκεκριµένες 
δεσµεύσεις έναντι των προπληρωµένων καρτών, ή την εισαγωγή χρέωσης ανά τµήµατα 30 
δευτερολέπτων µετά από ένα ελάχιστο χρόνο οµιλίας ενός λεπτού. Το Συµβούλιο 
Ανταγωνισµού θεώρησε ότι οι πρακτικές αυτές ήταν ιδιαίτερα σοβαρές δεδοµένου ότι 
προκάλεσαν σηµαντική ζηµία στην οικονοµία και τους καταναλωτές. Επέβαλε πρόστιµα 
συνολικού ύψους 534 εκατ. ευρώ: 256 εκατ. ευρώ στην Orange France, 220 εκατ. ευρώ στην 
SFR και 58 εκατ. ευρώ στην Bouygues Télécom. 
 
Απόφαση 05-D-70 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις στην 
εταιρεία BVHE (Buena Vista Home Entertainment), την αποκλειστική εταιρεία διανοµής 
βιντεοκασετών Disney στη Γαλλία, στους εµπόρους λιανικής Casino και Carrefour καθώς και 
στον έµπορο χονδρικής SDO (Selection Disc Organisation), για τη σύναψη συµφωνίας 
καθορισµού τιµών για τις τιµές λιανικής από το 1995 έως το 1998. 
 
Πράγµατι, η εταιρεία BVHE υποκίνησε τη σύναψη µιας κάθετης συµφωνίας µεταξύ των 
εµπόρων λιανικής Casino και Carrefour και του εµπόρου χονδρικής SDO, µε στόχο τον 
καθορισµό των τιµών λιανικής των βιντεοκασετών Disney σε ένα τεχνητά υψηλό επίπεδο. Η 
πρακτική αυτή συµπληρώθηκε από κοινή πολιτική συγκέντρωσης, ανταλλαγής και 
παρακολούθησης πληροφοριών µε στόχο την παγίωση του συστήµατος. Το αποτέλεσµα της 
συµφωνίας ήταν η αύξηση των τιµών λιανικής για παιδικές βιντεοκασέτες Disney σε όλα τα 
καταστήµατα που αφορούσαν το ίδιο επίπεδο. 
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού τόνισε ότι οι πρακτικές για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις 
ήταν ιδιαίτερα σοβαρές στο µέτρο που αφαιρούσαν από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να 
αγοράσουν τα εν λόγω προϊόντα σε χαµηλότερες τιµές, δηλαδή αυτές που θα προέκυπταν από 
ένα γνήσιο ανταγωνισµό τιµών µεταξύ των δικτύων διανοµής. Οι πρακτικές αυτές ήταν 
ακόµη σοβαρότερες δεδοµένου ότι διαπράχθηκαν από ένα σηµαντικό διεθνή όµιλο (Disney) η 
συµπεριφορά του οποίου είναι πιθανό να αποτελέσει πρότυπο για τον τοµέα συνολικά. 
Επίσης, η εταιρεία κατέχει πολύ ισχυρή θέση στη σχετική αγορά, δεδοµένου ότι οι 
βιντεοκασέτες Disney έχουν συνεχή ζήτηση. 
 
Τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν στην BVHE και την Carrefour µειώθηκαν κατά περίπου 25% 
και 40% αντίστοιχα από το θεωρητικό ύψος τους, δεδοµένου ότι οι εταιρείες συµφώνησαν να 
µην αντιταχθούν στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον τους, και επίσης ανέλαβαν 
δεσµεύσεις σχετικά µε τη µελλοντική συµπεριφορά τους οι οποίες ήταν πιθανό να 
αποκαταστήσουν το γνήσιο ανταγωνισµό τιµών στην αγορά. 
 
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 
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Απόφαση 05-D-72 της 20ής ∆εκεµβρίου 2005 
Μετά από καταγγελία από αρκετές εξαγωγικές εταιρείες σχετικά µε τις πρακτικές που 
εφάρµοζαν 21 φαρµακευτικά εργαστήρια, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξέδωσε απόφαση 
σύµφωνα µε την οποία δεν υπήρχαν λόγοι δοθεί συνέχεια στην καταγγελία ("decision de non-
lieu") δεδοµένου ότι η συµπεριφορά στην οποία αναφερόταν η καταγγελία δεν µπορούσε να 
θεωρηθεί ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης βάσει της γαλλικής και της κοινοτικής 
νοµοθεσίας ανταγωνισµού. 
 
Το "παράλληλο εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων" στηρίζεται στην ύπαρξη διαφορών στις 
τιµές των φαρµάκων µεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Αφορά το εµπόριο 
φαρµάκων µεταξύ χονδρεµπόρων-εξαγωγέων και εισαγωγέων σε διάφορες χώρες, σε 
αντίθεση µε την πώληση φαρµακευτικών προϊόντων σε διάφορες χώρες από τα ίδια τα 
εργαστήρια, είτε άµεσα είτε µέσω τοπικών θυγατρικών. Τα προϊόντα που αφορά το 
παράλληλο εµπόριο είναι κατά κύριο λόγο ουσίες που καλύπτονται από δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, για τα οποία υπάρχει σηµαντική διαφορά (τουλάχιστον 15%) µεταξύ της 
ρυθµιζόµενης τιµής που ισχύει στο κράτος από το οποίο εξάγονται και της τιµής που ισχύει 
στις χώρες όπου καταναλώνονται. Το επίπεδο των τιµών των γαλλικών φαρµάκων 
προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ωστόσο, είναι άνω του 20% χαµηλότερο από εκείνο 
που ισχύει στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία, στον βαθµό που η Γαλλία αποτελεί βάση 
εξαγωγών για τις δύο αυτές αγορές. 
 
Ένας αριθµός γαλλικών εταιρειών στήριξαν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους 
αποκλειστικά στις εξαγωγές, µε την αγορά φαρµακευτικών προϊόντων από εργαστήρια στη 
Γαλλία µε βάση την "ενδεικνυόµενη" τιµή, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν στο εξωτερικό 
σε υψηλότερες τιµές. 
 
Οι εταιρείες αυτές κατήγγειλαν ότι τα φαρµακευτικά εργαστήρια τους είχαν επιβάλει 
περιορισµούς παράδοσης, όρους που εισήγαγαν διακριτική µεταχείριση ή αρνούντο να τους 
πωλήσουν προϊόντα. Οι καταγγέλλοντες απέδιδαν τις πρακτικές αυτές σε δύο παράγοντες: 
πρώτον, σε συµφωνίες µεταξύ των ίδιων των εργαστηρίων και µεταξύ των εργαστηρίων και 
των διανοµέων χονδρικής· και, δεύτερον, σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους των 
εργαστηρίων. 
 
Η απόφαση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού καλύπτει µόνο την περίπτωση των καθαρών 
εξαγωγέων. 
 
 
Κατάλογος των αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει των άρθρων 81/82 από το γαλλικό 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού το 2005 

 
Απόφαση αριθ. και 

ηµεροµηνία 
Πρακτικές Τοµέας δραστηριότητας και/ή 

επιχειρήσεις 
Είδος 

απόφασης 

05-D-70 
της 24ης Φεβρουαρίου 
2005 

Σύµπραξη  Μη στρατιωτικά όπλα και 
πυροµαχικά 
(Browning Winchester France) 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-10 
της 15ης Μαρτίου 2005 

Σύµπραξη Αγορά κουνουπιδιού 
(SICA, UCPT και SIPEFEL) 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-12 
της 17ης Μαρτίου 2005 

Σύµπραξη και κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης 

Ηµερήσιος περιφερειακός τύπος 
20 Minutes/Metro κατά EuroPQN 

∆εσµεύσεις 
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05-D-16 
της 26ης Απριλίου 2005 

Κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης 

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

∆εσµεύσεις 

05-D-38 
της 5ης Ιουλίου 2005 

Σύµπραξη ∆ηµόσιες µεταφορές (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-40 
της 13ης Ιουλίου 2005 

Σύµπραξη Τραπεζικές κάρτες GIE ∆εν υπήρχαν 
βάσιµοι λόγοι 
για τη λήψη 

µέτρων 
05-D-49 
της 28ης Ιουλίου 2005 

Συλλογική κάθετη 
συµφωνία και κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης 

Mailing machines  
 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-54 
της 6ης 
Οκτωβρίου 2005 

Κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης 

Géosys κατά Spot Image-
Scot,CNES 
(αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές 
φωτογραφίες) 

∆εν υπήρχαν 
βάσιµοι λόγοι 
για τη λήψη 

µέτρων 
05-D-55 
της 12ης Οκτωβρίου 
2005 

Σύµπραξη Παραγωγή αιθέριων ελαίων από 
λεβάντα και λεβαντίνι 
(CIHEF) 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-63 
της 17ης Νοεµβρίου 
2005 

Κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης 

Ταχυδροµικός τοµέας 
όµιλος La Poste 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-65 
της 30ής Νοεµβρίου 
2005  

Σύµπραξη Κινητή τηλεφωνία 
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-70 
της 19ης ∆εκεµβρίου 
2006 

Σύµπραξη Μαγνητοσκοπηµένες 
βιντεοκασέτες 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Χρηµατικές 
ποινές 

05-D-72 
της 20 ής ∆εκεµβρίου 
2005 

Σύµπραξη και κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης 

Χονδρέµποροι-εξαγωγείς κατά 
φαρµακευτικών εργαστηρίων 

∆εν υπήρχαν 
βάσιµοι λόγοι 
για τη λήψη 

µέτρων 
 

Οι αποφάσεις αυτές και τα σχετικά δελτία τύπου υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού: www.conseil-concurrence.fr 

Ιρλανδία 
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 
 
Η Αρχή Ανταγωνισµού κατά της Irish Dental Association 
Η Αρχή Ανταγωνισµού δέχτηκε στις 28 Απριλίου 2005 τις συµβιβαστικές προτάσεις που 
προσφέρθηκαν από την Irish Dental Association στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε 
από την Αρχή Ανταγωνισµού ενώπιον του δικαστηρίου (High Court). Η διαδικασία κινήθηκε 
από την Αρχή Ανταγωνισµού µετά από κατηγορίες για συλλογικό εµπορικό αποκλεισµό ενός 
ιδιωτικού οδοντιατρικού ασφαλιστικού καθεστώτος που υποβλήθηκε στην Ιρλανδία από την 
Vhi DeCare κατά παράβαση του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 4 του νόµου 
περί ανταγωνισµού του 2002. Οι τελικές συµβιβαστικές προτάσεις διαβάστηκαν από το 
δικαστήριο εξ ονόµατος της Αρχής Ανταγωνισµού. Το πλήρες κείµενο των συµβιβαστικών 
προτάσεων έχει ως εξής: 
“Η Αρχή Ανταγωνισµού κίνησε διαδικασία για τη διαπίστωση παραβίασης του άρθρου 4 
παράγραφος 1 του νόµου και του άρθρου 81 παράγραφος 1 και χωρίς η Irish Dental 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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Association Limited (“the Irish Dental Association”) να αποδεχθεί την ευθύνη της, τα µέρη 
συµφώνησαν τα εξής: 
 
i. Η Irish Dental Association αναγνωρίζει και συµφωνεί να επιβεβαιώσει στα µέλη της 
γραπτώς εντός 28 ηµερών ότι εναπόκειται σε κάθε οδοντίατρο να διαχειρίζεται ατοµικά τις 
εµπορικές υποθέσεις του όσον αφορά τις σχέσεις µε την Vhi DeCare ή ανάλογους 
ασφαλιστές του οδοντιατρικού τοµέα, και ότι η διάταξη αυτή υπερισχύει οποιασδήποτε 
προηγούµενης ανακοίνωσης της Irish Dental Association σχετικά µε το θέµα αυτό. 
 
ii. Η Irish Dental Association συµφωνεί ότι δεν θα απευθύνει ανακοινώσεις στα µέλη της που 
παρέχουν οδηγίες στους µεµονωµένους οδοντιάτρους να υιοθετούν πολιτική µη συνεργασίας 
µε την Vhi DeCare ή άλλους ιδιωτικούς ασφαλιστές του οδοντιατρικού τοµέα κατά 
παράβαση του νόµου περί ανταγωνισµού. 
 
iii. Οι προτάσεις αυτές καθίστανται δικαστική απόφαση και τα δύο µέρη έχουν την ευχέρεια 
να κινήσουν εκ νέου την παρούσα διαδικασία και/ή να προσβάλουν την εν λόγω απόφαση. 
 
iv. Κάθε µέρος επιβαρύνεται µε τις δικές του δαπάνες όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. 
 
v. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αµφιβολίας, ο όρος “Irish Dental Association” που 
χρησιµοποιείται εν προκειµένω περιλαµβάνει τους υπαλλήλους ή φορείς (περιλαµβανοµένων 
υποεπιτροπών) της Irish Dental Association.” 
 
Μόνο τα εθνικά δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν αποφάσεις ως προς την 
ύπαρξη παραβίασης του εθνικού και/ή του κοινοτικού δικαίου. Η Αρχή Ανταγωνισµού είναι 
υπεύθυνη για τη διερεύνηση των υποθέσεων ανταγωνισµού. Η Αρχή Ανταγωνισµού µπορεί 
να κινήσει αστικές διαδικασίες (στις οποίες συµµετέχει ως ενάγων) και/ή η Αρχή 
Ανταγωνισµού και/ή η DPP µπορεί να κινήσει ποινικές διαδικασίες σε υποθέσεις 
ανταγωνισµού. 

Ιταλία 
Συµπράξεις 

Απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 2005 – τιµές βρεφικού γάλακτος  

Στις 15 Οκτωβρίου 2005, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισµού ολοκλήρωσε έρευνα σχετικά µε 
επτά προµηθευτές βρεφικού γάλακτος στην Ιταλία (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, 
Nutricia, Milupa, Humana Italy και Milte Italy) και διαπίστωσε ότι είχαν συµµετάσχει σε 
συµφωνία καθορισµού των τιµών παραβιάζοντας το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 22 του κανονισµού (ΕΚ) 1/2003, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισµού ζήτησε από 
τις γαλλικές, γερµανικές και ισπανικές αρχές για τον έλεγχο των συµπράξεων να 
επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις ορισµένων επιχειρήσεων κατά των οποίων είχε κινηθεί 
διαδικασία. 

Η έρευνα επέτρεψε τη διαπίστωση των εξής: 1) υπήρχε σηµαντική διαφορά τιµών 
βρεφικού γάλακτος στην Ιταλία και εκείνων που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες για το ίδιο εµπορικό σήµα/ποσότητα (οι τιµές βρεφικού γάλακτος στην Ιταλία ήταν 
στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 150% υψηλότερες από εκείνες των άλλων κρατών 
µελών της ΕΕ: στην περίπτωση ξένου γάλακτος για νεογέννητα, οι τιµές ήταν τρεις φορές 
υψηλότερες από εκείνες της χώρας µε τη χαµηλότερη τιµή, ενώ για τα προϊόντα που 
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παρέχονται σε µεγαλύτερες ηλικίες ήταν δύο φορές υψηλότερες)· 2) δεν υπήρχε βάσιµη 
και αντικειµενική αιτιολογία για αυτές τις υψηλές τιµές· 3) η χρήση από όλους τους 
παραγωγούς των συνιστώµενων τιµών για φαρµακεία και η ευρεία διάθεση αυτών των 
τιµοκαταλόγων στο ∆ιαδίκτυο· 4) η συµφωνία των προµηθευτών να µειώσουν τις τιµές 
µετά από σχετική σύσταση του υπουργού υγείας· 5) το πολύ περιορισµένο ποσό των 
πωλήσεων από διανοµείς ευρείας κλίµακας· και 6) η απουσία οποιωνδήποτε παράλληλων 
εισαγωγών από χώρες της ΕΕ µε χαµηλές τιµές. 

Η αντιανταγωνιστική συµφωνία παρουσίαζε ορισµένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, καθόλη τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, οι προµηθευτές συνιστούσαν τιµές λιανικής στα 
φαρµακεία (οι οποίες και τηρούντο) και παρέθεταν τις τιµές αυτές στους δικτυακούς τόπους 
των εµπόρων χονδρικής φαρµακευτικών προϊόντων, πράγµα που επέτρεπε να έχουν 
πρόσβαση σε αυτές όλοι οι προµηθευτές. Επιπλέον, το 2004, µετά από σχετικό αίτηµα του 
υπουργού υγείας να µειωθούν οι τιµές του βρεφικού γάλακτος, οι εταιρείες υιοθέτησαν µε 
κοινή προσέγγιση που αποσκοπούσε στη διατήρηση στο µέτρο του δυνατού του 
προϋπάρχοντος καθεστώτος υψηλών τιµών µεριµνώντας έτσι ώστε οι µειώσεις των τιµών να 
είναι συντονισµένες. Πράγµατι, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και Απριλίου 2004, σε ειδικές 
συσκέψεις στην έδρα της ένωσης παραγωγών, µετά από την αρχική σύσταση του υπουργού 
υγείας να µειωθούν οι τιµές, οι προµηθευτές προέβησαν σε αµοιβαία ενηµέρωση για τον 
τρόπο µε τον οποίο σκόπευαν να αντιδράσουν. Στη συνέχεια, συµφώνησαν από κοινού για 
τον καλύτερο τρόπο µείωσης των τιµών, αλλά υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα οδηγούσε σε 
διαταραχή της "σταθερότητας" της αγοράς. Η έρευνα έδειξε ότι οι παραγωγοί συµφώνησαν 
να µειώσουν τις τιµές αλλά σε ποσοστό που δεν θα υπερέβαινε το 10%. 

Η Αρχή Ανταγωνισµού θεώρησε ότι αυτές οι άµεσες επαφές µεταξύ των παραγωγών µετά τη 
σύσταση του υπουργού υγείας να µειωθούν οι τιµές και το γεγονός ότι συµφώνησαν να µην 
µειώσουν τις τιµές κατά ποσοστό υψηλότερο του 10% αποτελούσε σαφή απόδειξη αθέµιτης 
σύµπραξης. Επιπλέον, το γεγονός ότι στις συσκέψεις που πραγµατοποιούσαν για να 
συζητηθεί ο τρόπος µείωσης των τιµών, οι παραγωγοί βρεφικού γάλακτος αναφέρονταν στην 
έννοια της διαταραχής της αγοράς, έπεισε την Αρχή Ανταγωνισµού ότι οι ευρύτατα 
διαθέσιµες πληροφορίες για τις τιµές λιανικής µέσω του ∆ιαδικτύου αποτελούσε ένα 
σηµαντικό µέσο για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του κάθε ενός από αυτούς έτσι 
ώστε να ενισχύεται η στρατηγική σύµπραξης µε στόχο την επιβολή υψηλών τιµών. 

Οι ανωτέρω εναρµονισµένες πρακτικές είχαν ως αποτέλεσµα οι τιµές βρεφικού γάλακτος 
στην Ιταλία να διαµορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εις βάρος των καταναλωτών. 
Επιπλέον, οι παραγωγοί ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα των µεριδίων 
αγοράς τους καθόλη τη διάρκεια του 2003-2004. Η Αρχή Ανταγωνισµού διέταξε τις εταιρείες 
να θέσουν τέρµα στην παράβαση και τους επέβαλε συνολικό πρόστιµο 10 εκατ. ευρώ. Οι 
ενδιαφερόµενοι άσκησαν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής. 

Απόφαση της 30ής Νοεµβρίου 2005 – αµοιβές των ασφαλιστικών πραγµατογνωµόνων 

Τον Νοέµβριο του 2005, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισµού περάτωσε διαδικασία που είχε 
κινηθεί τον Ιούλιο του 2004 σύµφωνα µε το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ κατά της ANIA 
(εθνική ένωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων) και των έξι µεγαλύτερων ενώσεων 
ασφαλιστικών πραγµατογνωµόνων στην Ιταλία (οι πραγµατογνώµονες ερευνούν τις 
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ασφαλιστικές απαιτήσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει στοιχείο δόλου). Η 
έρευνα αφορούσε δύο διαφορετικές παραβιάσεις του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ: 

1) συµφωνία µεταξύ της ANIA και των έξι κυριότερων ενώσεων ασφαλιστικών 
πραγµατογνωµόνων για τον καθορισµό της αµοιβής των υπηρεσιών των 
πραγµατογνωµόνων σε περιπτώσεις αυτοκινητιστικών ατυχηµάτων· 

2) διάφορα µέτρα που σκοπό είχαν να ενθαρρύνουν τη χρήση εκ µέρους των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ενός οµοιόµορφου συστήµατος για τον υπολογισµό του 
κόστους επισκευής ζηµιών (η συµφωνία προέβλεπε τη χρήση ενός τύπου υπολογισµού 
που παρείχε η ANIA και την εφαρµογή παραµέτρων κόστους που καθορίζονταν σε 
συµφωνία µεταξύ της ANIA και των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, όπως η τιµή 
των ανταλλακτικών του αρχικού κατασκευαστή (εφόσον χρησιµοποιούντο), τον χρόνο 
της επισκευής, τα οχήµατα αντικατάστασης καθώς και το κόστος της εργασίας). 

Όσον αφορά την πρώτη παραβίαση, η νοµοθεσία που ισχύει για τον τοµέα προβλέπει ότι οι 
αµοιβές των ασφαλιστικών πραγµατογνωµόνων προσδιορίζονται µετά από µια σύνθετη 
διαδικασία που περιλαµβάνει την παρέµβαση ενός δηµόσιου οργανισµού. Ωστόσο, η 
διαδικασία αυτή δεν είχε ποτέ ολοκληρωθεί και η Αρχή Ανταγωνισµού εκτίµησε ότι ο 
βαθµός αυτονοµίας των µερών ήταν αρκετά µεγάλος για να διαπιστωθεί η άµεση ευθύνη τους 
για την εν λόγω περιοριστική πρακτική. Για την πρώτη παραβίαση επιβλήθηκε συνολικό 
πρόστιµο 202.800 ευρώ στην ANIA και στις σχετικές ενώσεις πραγµατογνωµόνων. 

Όσον αφορά τη δεύτερη παραβίαση, η ANIA είχε ενθαρρύνει την προσφυγή σε ένα 
οµοιόµορφο σύστηµα υπολογισµού των δαπανών επισκευής των ζηµιών. Οι δαπάνες αυτές 
αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες για τα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, και η συµπεριφορά της ANIA 
θεωρήθηκε ότι επηρεάζει µία από τις σηµαντικότερες µεταβλητές του ανταγωνισµού στην 
αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων, παραβιάζοντας το άρθρο 81. Για τη δεύτερη παραβίαση, 
επιβλήθηκε πρόστιµο 2.000.000 ευρώ στην ANIA. Ασκήθηκε προσφυγή κατά της απόφασης 
αυτής. 

Πλήρης κατάλογος των αποφάσεων που λήφθηκαν δυνάµει των άρθρων 81/82 το 2005: 
 

Άρθρο 81 Άρθρο 
82 

∆ελτία τύπου 
(στην αγγλική γλώσσα 

www.agcm.it) 

Εβδοµαδιαίο δελτίο 
(στην ιταλική γλώσσα 
www.agcm.it) 

Απόφαση της 25ης Αυγούστου 
2005 API-ENI 

 Αριθ. 39, 30 Αυγούστου 
2005 

32-33-34/2005 

Απόφαση της 12ης Οκτωβρίου 
2005 για τις τιµές του 
βρεφικού γάλακτος 

 Αριθ. 49, 20 Οκτωβρίου 
2005 

40/2005 

Απόφαση της 30ής Νοεµβρίου 
2005 για τις αµοιβές των 
ασφαλιστικών 
πραγµατογνωµόνων 

 Αριθ. 56, 12 ∆εκεµβρίου 
2005 

48/2005 
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Λιθουανία  

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης  
 
Στις 22 ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού της ∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας 
έλαβε απόφαση βάσει του άρθρου 9 του λιθουανικού νόµου περί ανταγωνισµού και του 
άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ κατά της AB “Mazeikiu nafta”, του µοναδικού διυλιστηρίου στα 
τρία Βαλτικά Κράτη, για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη λιθουανική αγορά 
καυσίµων και στην αγορά καυσίµων της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας. Το 
Συµβούλιο Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµο 9.275 εκατ. ευρώ και διέταξε την εταιρεία να 
σταµατήσει τις παράνοµες δραστηριότητές της.  
 
Το Συµβούλιο Ανταγωνισµού κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η AB “Mazeikiu nafta” 
καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της οµαδοποιώντας πελάτες σε εδαφική βάση και 
εφαρµόζοντας ανισότιµα καθεστώτα εκπτώσεων και µειώσεων· χρησιµοποιώντας ανισότιµες 
εκπτώσεις σε συµφωνίες µε πελάτες χονδρικής και επιβάλλοντας όρους πώλησης και 
ποσοτικές υποχρεώσεις στις εν λόγω συµφωνίες µε τους πελάτες χονδρικής, µε αποτέλεσµα 
αυτοί να περιέρχονται σε µειονεκτική θέση στον ανταγωνισµό. Οι δραστηριότητες της AB 
“Mazeikiu nafta” είχαν επιπτώσεις τόσο στις εισαγωγές στις σχετικές αγορές βενζίνης και 
πετρελαίου ντίζελ των τριών Βαλτικών Κρατών όσο και στις διασυνοριακές συναλλαγές 
µεταξύ της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, επηρεάζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο 
τις εµπορικές αποφάσεις των κύριων δυνητικών εισαγωγέων που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στις αγορές διυλισµένων πετρελαϊκών προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι τελικοί 
καταναλωτές των τριών Βαλτικών Κρατών δεν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ 
διαφόρων ειδών εισαγόµενης βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ. Στο πλαίσιο της έρευνες 
υπήρξε στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού 
Ε∆Α, αφενός, και της Εσθονίας, Λετονίας και Πολωνίας, αφετέρου.  

Ουγγαρία  
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 
 
(1) Η Υπηρεσία Ανταγωνισµού κίνησε διαδικασία λόγω καταγγελιών ότι οι κανόνες 
εγγύησης που εφάρµοζε η Hewlett Packard Magyarország Kft. (“HP”) όσον αφορά τους 
εκτυπωτές της συνιστούσαν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης βάσει του εθνικού νόµου περί 
ανταγωνισµού και του άρθρου 82 EΚ, και απάτη σε βάρος των πελατών. Σύµφωνα µε τους 
κανόνες εγγύησης εάν η βλάβη του εκτυπωτή ήταν το αποτέλεσµα εσφαλµένης χρήσης, η 
εγγύηση δεν ίσχυε. Ωστόσο, οι κανόνες στην ουγγρική εκδοχή τους ανέφεραν επίσης ότι η 
χρήση επαναγεµισµένων ή ανακατασκευασµένων εκτοξευτήρων µελάνης αποτελούσε 
εσφαλµένη χρήση, δίνοντας την εντύπωση ότι η καθαυτή χρήση ανάλογων εξαρτηµάτων 
οδηγούσε σε απώλεια της εγγύησης. Η υπόθεση ανατέθηκε εν µέρει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, δεδοµένου ότι και η Επιτροπή εξέταζε ορισµένα στοιχεία της και επέκτεινε, ως 
αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων ανάθεσης, το πεδίο ερευνών της και στα νέα κράτη µέλη. Η 
Υπηρεσία Ανταγωνισµού συνέχισε τις έρευνές της όσον αφορά τα στοιχεία της υπόθεσης που 
αφορούσαν ειδικά την Ουγγαρία.  
 
Στην απόφασή της, η Υπηρεσία Ανταγωνισµού έκρινε ότι η ορθή ερµηνεία των κανόνων 
ήταν ότι η χρήση εκτοξευτήρων µελάνης άλλης εταιρείας εθεωρείτο από την HP ως 
“εσφαλµένη χρήση ”. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η “εσφαλµένη χρήση” καθαυτή δεν οδηγούσε 
σε λήξη της εγγύησης, αλλά µόνο οι βλάβες ως αποτέλεσµα "εσφαλµένης χρήσης", οι 
κανόνες εγγύησης δεν θεωρήθηκαν ότι δεσµεύουν την παροχή υπηρεσίας δωρεάν επισκευής 
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στην αγορά των δευτερογενών προϊόντων της HP. Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός της χρήσης 
ανταγωνιστικών δευτερογενών προϊόντων “ως εσφαλµένης” ήταν παραπλανητικός 
,δεδοµένου ότι οι καταναλωτές θα µπορούσαν να θεωρήσουν ότι δεν πρέπει να αγοράσουν 
δευτερογενή προϊόντα άλλα από αυτά της HP. ∆εδοµένου ότι ο αντίκτυπος της παράνοµης 
συµπεριφοράς στον ανταγωνισµό ήταν αµελητέος, η Υπηρεσία Ανταγωνισµού, µολονότι 
διαπίστωσε την παράβαση, διέταξε την αναστολή της διαδικασίας για περίοδο ενός µήνα. Η 
HP διατάχθηκε να τροποποιήσει τη διατύπωση της εγγύησης µέχρι το τέλος της εν λόγω 
περιόδου και να πληροφορήσει τους καταναλωτές σχετικά µε τις αλλαγές και τους λόγους 
τους σε δύο εθνικές εφηµερίδες. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, η Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού έκρινε ότι η HP είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και περάτωσε τη 
διαδικασία.  
 
(2) Λόγω του αποκλειστικού χαρακτήρα τους, οι συµφωνίες µεταξύ της Aréna Rt (της 
ελέγχουσας εταιρείας του σταδίου Budapest Sport Stadium), της Multimedia Light and Sound 
Kft (γραφείο διοργάνωσης συναυλιών) και της Ticketpro Kft (διανοµέα εισιτηρίων) υπήρξαν 
το αντικείµενο έρευνας της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε την ετήσια µισθωτήρια 
συµφωνία τους, η Aréna είχε χορηγήσει ειδικό προτιµησιακό καθεστώς στη Multimedia (π.χ. 
ειδική µεταχείριση όσον αφορά τις πληρωµές: µετά από δέκα πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(ψυχαγωγία) η ενδέκατη ήταν δωρεάν· η Multimedia έλαβε τον τίτλο του “πρώτου εταίρου 
της Aréna ”, κ.λπ.). Η ρήτρα αποκλειστικότητας στη συµφωνία µεταξύ της Aréna και της 
Ticketpro (στην οποία η Multimedia διατηρούσε σηµαντικά επιχειρηµατικά συµφέροντα) 
σήµαινε στην πράξη ότι εάν ένα γραφείο διοργάνωσης συναυλιών είχε την πρόθεση να 
οργανώσει εκδήλωση στο στάδιο Budapest Sport Stadium, η Aréna µπορούσε να υπογράψει 
συµφωνία µε το εν λόγω γραφείο µόνο εφόσον υποχρέωνε το συγκεκριµένο γραφείο να 
χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες της Ticketpro. Ο εν λόγω διακανονισµός παρείχε στη 
Multimedia, εκτός του προνοµιακού καθεστώτος, και πρόσθετο αθέµιτο πλεονέκτηµα σε 
σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Η Υπηρεσία Ανταγωνισµού έκρινε ότι οι συµφωνίες είχαν 
στρεβλωτικό αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι εξεταζόµενες 
συµβάσεις είχαν λήξει πριν την έκδοση απόφασης, και δεδοµένου του µικρού µεγέθους του 
στρεβλωτικού αποτελέσµατος, δεν επιβλήθηκε πρόστιµο. Στην απόφασή της η Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού δήλωσε απλά ότι οι σύνθετες συµβατικές ρυθµίσεις µεταξύ των 
προαναφερθεισών τριών επιχειρήσεων ήταν ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.  
 
(3) Η υπηρεσία ανταγωνισµού κίνησε δύο ξεχωριστές διαδικασίες κατά της UNILEVER 
Magyarország Kft. και της Globus Konzervipari Rt για εικαζόµενη κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης. Και οι δύο εταιρείες αναδιάρθρωσαν το σύστηµα διανοµής τους  αναθέτοντας στις 
ίδιες επιχειρήσεις τη διανοµή κατεψυγµένων προϊόντων, παγωτών και λαχανικών. Μετά την 
αναδιάρθρωση του κοινού συστήµατος διανοµής σταµάτησε ο εφοδιασµός τριών 
επιχειρήσεων, που αποτελούσαν µέλη του προηγούµενου δικτύου. Η Υπηρεσία 
Ανταγωνισµού θεώρησε ότι δεν υπήρχαν λόγοι να αναλάβει δράση όσον αφορά την 
εικαζόµενη κατάχρηση, δεδοµένου ότι ούτε η UNILEVER Magyarország Kft. ούτε η Globus 
Konzervipari Rt δεν κατείχαν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά. Η αγορά ορίστηκε 
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµολογία και τις ανακοινώσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη 
σχετική αγορά και τις κάθετες συµφωνίες. Ως αποτέλεσµα, προέκυψε ορισµός στον οποίο 
λαµβάνονται υπόψη οι προτιµήσεις των διανοµέων, και όχι µόνο αυτές των τελικών 
καταναλωτών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διανοµείς, που ήταν επίσης µεταφορείς των 
προϊόντων µπορούσαν εύκολα να υποκαταστήσουν στη µεταφορική ικανότητά τους το ένα 
κατεψυγµένο προϊόν µε το άλλο. Επιπλέον, η Unilever και η Globus δεν κατείχαν 
δεσπόζουσα θέση στη µικρότερη αγορά, συγκεκριµένα αυτή των παγωτών και των 
κατεψυγµένων λαχανικών.  
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(4) Βάσει αίτησης για τη χορήγηση ατοµικής απαλλαγής σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία 
(το δικαίωµα αυτό υπήρχε ακόµα όταν υποβλήθηκε η αίτηση), η υπηρεσία ανταγωνισµού 
κίνησε διαδικασία κατά του οµίλου Rába Group και της Integris, και εξέτασε εάν η εννεαετής 
αποκλειστική συµφωνία που συνήψαν µεταξύ τους περιόριζε τον ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα 
κινήθηκε παράλληλη αυτεπάγγελτη διαδικασία βάσει του άρθρου 81 προκειµένου να 
τηρηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1/2003. Η εννεαετής 
περίοδος που προβλέπεται στη σύµβαση χωρίστηκε σε φάσεις τριών ετών. Η µετάβαση κάθε 
φορά στην επόµενη φάση αποτελούσε αντικείµενο αναδιαπραγµάτευσης. Η εν λόγω ρήτρα 
είχε προβλεφθεί σαφώς προκειµένου η συµφωνία να ενταχθεί στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού κάθετης απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 2790/1999, που περιορίζει την 
περίοδο αποκλειστικότητας σε πέντε έτη. Ωστόσο, ήταν σαφές από άλλες ρήτρες της 
συµφωνίας ότι η αναδιαπραγµάτευση είχε καθαρά τυπικό χαρακτήρα και ότι ο όµιλος Rába 
δεν είχε πραγµατικά τη δυνατότητα να καταγγείλει τη συµφωνία πριν το τέλος της εννεαετούς 
περιόδου. Η υπηρεσία ανταγωνισµού έκρινε ότι η συµφωνία δεν εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2790/1999. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τόσο 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού όσο και σύµφωνα µε το άρθρο 81 
παράγραφος 3 η συµφωνία εξαιρείται της γενικής απαγόρευσης. Κατά συνέπεια, η εθνική 
διαδικασία έκλεισε µε τη χορήγηση ατοµικής απαλλαγής, ενώ η άλλη διαδικασία βάσει της 
κοινοτικής νοµοθεσίας περατώθηκε, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε λόγος για την ανάληψη 
δράσης.  
 

Κάτω Χώρες  
Συµπράξεις 
 
Κυρώσεις στον κατασκευαστικό τοµέα  

 
Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών διεξήγαγε πρόσφατα έρευνες όσον αφορά 
παραβάσεις της απαγόρευσης για τη δηµιουργία συµπράξεων σε διάφορους υποτοµείς του 
κατασκευαστικού τοµέα. Αφού κλήθηκαν από την αρχή ανταγωνισµού και την κυβέρνηση 
των Κάτω Χωρών να "οµολογήσουν", πολλές κατασκευαστικές εταιρείες παρείχαν 
οικειοθελώς πληροφορίες όσον αφορά δραστηριότητες συµπράξεων. Τον Οκτώβριο του 2004 
η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών ολοκλήρωσε τις έρευνές της στον υποτοµέα έργων 
πολιτικού µηχανικού και υποδοµής µε έκθεση (έκθεση αιτιάσεων). Οι έρευνες στον υποτοµέα 
της µηχανικής εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2005. Και στους δύο 
υποτοµείς αποκαλύφθηκαν διαρθρώσεις συµπράξεων που περιελάµβαναν ένα γενικό 
σύστηµα νόθευσης διαγωνισµών. Έρευνες σε άλλους υποτοµείς ολοκληρώθηκαν το 
φθινόπωρο του 2005. Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών ανέπτυξε µια ειδική 
"συνοπτική" (υψηλής ταχύτητας) διαδικασία κυρώσεων ειδικά για τον κατασκευαστικό τοµέα 
λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο αριθµό των ενεχόµενων εταιρειών και τη γενική προθυµία 
των εταιρειών να οµολογήσουν γρήγορα. Η εν λόγω συνοπτική διαδικασία εφαρµόζεται µόνο 
σε εταιρείες που δεν αµφισβητούν την ύπαρξη των διαρθρώσεων συµπράξεων καθώς και τη 
συµµετοχή τους σε αυτές. Οι εταιρείες που επιλέγουν να λάβουν µέρος στη συνοπτική 
διαδικασία λαµβάνουν 15% µείωση του προστίµου τους (οι εµπλεκόµενες εταιρείες 
διατηρούν τη δυνατότητα προσφυγής). Για τις εταιρείες που επιλέγουν να µη συµµετάσχουν 
στη συνοπτική διαδικασία εφαρµόζεται η συνήθης διαδικασία κυρώσεων, όπως αυτή 
παρατίθεται στα τµήµατα 59 έως 61 του νόµου περί ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών.  
 
Τοµέας έργων πολιτικού µηχανικού και υποδοµής  
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Στον υποτοµέα των έργων πολιτικού µηχανικού και υποδοµής, 90% των 380 εταιρειών 
επέλεξαν να συµµετάσχουν στη συνοπτική διαδικασία και τιµωρήθηκαν µε πρόστιµο. Η 
συνοπτική διαδικασία στον εν λόγω υποτοµέα ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2005 µε 
επιβληθέντα πρόστιµα ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ. Η συνήθης διαδικασία κυρώσεων είναι 
ακόµη σε εξέλιξη.  

 
Υποτοµέας µηχανικής εγκαταστάσεων  
Στον υποτοµέα µηχανικής εγκαταστάσεων, 88% των 180 εταιρειών επέλεξε να συµµετάσχει 
στη συνοπτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2005. Επιβλήθηκαν 
πρόστιµα σχεδόν 40 εκατ. ευρώ. Η συνήθης διαδικασία κυρώσεων συνεχίζεται.  
 
Περίληψη υπόθεσης – Υπόθεση 2021 OSB 
 
 
Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών διαπίστωσε ότι η OSB, η ένωση γραφείων 
εκκαθάρισης στις Κάτω Χώρες, συµβούλευε τα µέλη της, στο διάστηµα από το 1998 µέχρι το 
2000, να αυξάνουν µία φορά ετησίως τα επίπεδα τιµών τους κατά συγκεκριµένο ποσοστό. Τα 
ποσοστά καθορίζονταν από το διοικητικό συµβούλιο της OSB βάσει πληροφοριών για την 
εξέλιξη των επιπέδων κόστους. Επιπλέον, στα µέσα του 2000, η OSB συµβούλευσε τα µέλη 
της να πραγµατοποιήσουν συµπληρωµατική αύξηση των τιµών.  
Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η OSB διέπραξε 
κατ’αυτόν τον τρόπο παράβαση του τµήµατος 6 παράγραφος 1 του νόµου περί ανταγωνισµού 
και του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε σε 
διοικητική προσφυγή και η OSB τιµωρήθηκε µε πρόστιµο ύψους 2.000.000 ευρώ.  

 
Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών, ακολουθώντας της συµβουλή της συµβουλευτικής 
επιτροπής, αποφάσισε στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής προσφυγής ότι βάσει των 
διαθέσιµων αποδείξεων, ο φάκελος δεν περιέχει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
CSU, Asito και GOM, τρία γραφεία εκκαθάρισης των οποίων υπάλληλοι συγκαταλέγονταν 
στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της OSB, διέπραξαν παράβαση του τµήµατος 6 
παράγραφος 1 του νόµου περί ανταγωνισµού. Η επιβολή προστίµων στις εν λόγω εταιρείες 
ανακλήθηκε διότι δεν αποδείχθηκε ότι οι CSU, GOM και Asito είχαν δροµολογήσει σχέδια 
για την πρόσθετη αύξηση των τιµών στα µέσα του 2000 και στη συνέχεια έπαιξαν ενεργό και 
ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τη συµβουλή της OIB προς τα µέλη της.  
 
Περίληψη υπόθεσης - 2910 Interpay 
 
Η εν λόγω υπόθεση αφορούσε την κοινή επιχείρηση Interpay, η οποία δηµιουργήθηκε από 
οκτώ ολλανδικές τράπεζες για τη διαχείριση συστήµατος χρεωστικής κάρτας 
επονοµαζόµενου “PIN”. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, όπως εκκαθάρισης και 
συµψηφισµού, η Interpay, µέσω της θυγατρικής της Beanet που της ανήκει κατά 100%, 
υπέγραψε άµεσα συµφωνίες µε εµπόρους για αποδοχή πιστωτικής κάρτας και κατ’αυτόν τον 
τρόπο παρείχε εγγύηση πληρωµής στους εµπόρους για κάθε συναλλαγή που είχε εγκριθεί από 
την Interpay.  

Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών επέβαλε στην Interpay πρόστιµα επειδή χρέωνε 
υπέρµετρες τιµές και πωλούσε υπηρεσίες δικτύου ως συνεταιριστική κοινή επιχείρηση. Η 
απόφαση αυτή ελήφθη βάσει του ολλανδικού νόµου περί ανταγωνισµού δεδοµένου ότι ο 
ολλανδικός νόµος ίσχυε πριν τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Ωστόσο, µετά την 1η Μαΐου 
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2004 κινήθηκε διοικητική διαδικασία αναθεώρησης ενώπιον του συµβουλίου της ολλανδικής 
αρχής ανταγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη την κοινοτική νοµοθεσία ανταγωνισµού. Στη 
συνέχεια, η υπόθεση κατά της Interpay όσον αφορά τη χρέωση υπέρµετρων τιµών τέθηκε στο 
αρχείο ως µέρος συµφωνίας κυριών µετά από συµβιβασµό µεταξύ καταγγέλλοντος εµπόρου 
λιανικής, αφενός, και της Interpay και των µετόχων τραπεζών της, αφετέρου, στο πλαίσιο του 
οποίου οι τράπεζες συµφώνησαν να µειώσουν τις τιµές τους το ελάχιστο κατά 20%.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση όλων των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όσον αφορά την 
απόκτηση καρτών πληρωµής στο πλαίσιο µιας διατραπεζικής οντότητας αποκλείει τον 
ανταγωνισµό µεταξύ τραπεζών κατά παράβαση του άρθρου 81 (εφαρµογή της κοινοτικής 
νοµοθεσίας ανταγωνισµού σε έναν κάθετα ολοκληρωµένο τοµέα καρτών πληρωµής).  

Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών αποφάσισε να µειώσει τα πρόστιµα που επέβαλε 
στους µετόχους στο συνολικό ποσό των 14.000.000 ευρώ. Ο λόγος για την εν λόγω µείωση 
των προστίµων ήταν η δηµιουργία ταµείου για την κοινωνικά αποτελεσµατική µεταφορά 
χρηµάτων στην οποία οι µέτοχοι κατέθεσαν συνολικό ποσό ύψους 10.000.000 ευρώ.  
 
Περίληψη υπόθεσης - 1615 Παραγωγοί ποδηλάτων  
 
Στην απόφασή του της 21ης Απριλίου 2004, ο γενικός διευθυντής της ολλανδικής αρχής 
ανταγωνισµού επέβαλε κυρώσεις στους τρεις µεγαλύτερους παραγωγούς ποδηλάτων στις 
Κάτω Χώρες (κοινό µερίδιο αγοράς σχεδόν 80% (πωλήσεις 2000) της ολλανδικής αγοράς 
ποδηλάτων) για παράβαση του τµήµατος 6 του ολλανδικού νόµου περί ανταγωνισµού 
(ανάλογο του άρθρου 81 ΕΚ). Η Accell (µέσω των θυγατρικών της Batavus και Koga), η 
Gazelle και η Giant πραγµατοποίησαν δύο συναντήσεις σχετικά µε τη (µελλοντική) 
στρατηγική τιµών τους κατά την ποδηλατική περίοδο 2001. Η παράβαση διαπράχθηκε από 
την 1η Σεπτεµβρίου 2000 µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2001. Ο γενικός διευθυντής επέβαλε 
πρόστιµα 12.809.000, 12.898.000 και 3.978.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι παραγωγοί ποδηλάτων 
υπέβαλαν προσφυγή. Σύµφωνα µε το ολλανδικό διοικητικό δίκαιο, (τώρα) το διοικητικό 
συµβούλιο της ολλανδικής αρχής ανταγωνισµού πρέπει πρώτα να επανεξετάσει την απόφαση 
του γενικού διευθυντή σε διοικητική διαδικασία επανεξέτασης, πριν τα µέρη καταθέσουν 
προσφυγή κατά της απόφασης στο δικαστήριο. Στην απόφασή του της 24ης Νοεµβρίου 2005 
το διοικητικό συµβούλιο απέρριψε τις περισσότερες από τις ενστάσεις των συµβαλλοµένων, 
κατ' εφαρµογή του άρθρου 81 ΕΚ, το οποίο δεν είχε εφαρµοστεί στην προσβαλλόµενη 
απόφαση, δεδοµένου ότι αυτή είχε ληφθεί πριν να τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1/2003. Λόγω παράβασης του δικαιώµατος υπεράσπισης, το διοικητικό συµβούλιο χορήγησε 
στους συµβαλλοµένους µείωση των προστίµων κατά 10%. Μετά τη διοικητική επανεξέταση 
τα πρόστιµα διαµορφώθηκαν ως εξής: Accell: 11.528.000 ευρώ, Gazelle: 11.608.000 ευρώ, 
Giant: 3.421.000 ευρώ. Κατά της απόφασης έχει ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο.  
 
Περίληψη υπόθεσης - 3353 CR Delta  

 
Στην απόφασή του της 31ης ∆εκεµβρίου 2003, ο γενικός διευθυντής της ολλανδικής αρχής 
ανταγωνισµού επέβαλε κυρώσεις στη CR Delta για παράβαση του άρθρου 24 του ολλανδικού 
νόµου περί ανταγωνισµού (ανάλογου του άρθρου 82 ΕΚ) λόγω των τριών συστηµάτων 
εκπτώσεων, τα οποία τόσο όλα µαζί όσο και το καθένα χωριστά, συνιστούν κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης. Η CR Delta αποτελεί προµηθευτή σπέρµατος ταύρου αναπαραγωγής µε 
πελάτες κτηνοτρόφους βοοειδών. Οι χορηγούµενες από την εταιρεία λεγόµενες “εκπτώσεις 
ποσότητας” δεν ήταν "εκπτώσεις τιµολογίου" αλλά καταβάλλονταν στο τέλος µονοετούς 
περιόδου αναφοράς µε σταδιακή αύξηση του συντελεστή (1-5%) ανάλογα µε τις 
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αγοραζόµενες ποσότητες. Η έκπτωση υπολογιζόταν σύµφωνα µε το συνολικό κύκλο 
εργασιών του πελάτη µε την CR Delta όσον αφορά το σπέρµα ταύρου αναπαραγωγής. Το 
δεύτερο σύστηµα εκπτώσεων (1-2%) εφαρµοζόταν σε αντάλλαγµα δέσµευσης που 
αναλάµβανε ο πελάτης να αγοράζει το απόθεµά του σε σπέρµα ταύρου αναπαραγωγής 
(σχεδόν) αποκλειστικά (90-100%) από την CR Delta. Το τρίτο σύστηµα εκπτώσεων 
συνίστατο σε έκπτωση 10% στις αγορές χαρακτηρισµένου σπέρµατος ταύρου αναπαραγωγής, 
εφόσον ο πελάτης συµφωνεί να χρησιµοποιήσει δοκιµαστικά µη χαρακτηρισµένο σπέρµα 
ταύρου αναπαραγωγής. Το µερίδιο αγοράς της CR Delta στη σχετική αγορά είναι σχεδόν 
80%. Η παράβαση διαπράχθηκε από την 1η Σεπτεµβρίου 2001 µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 
2003. Ο γενικός διευθυντής επέβαλε πρόστιµο ύψους 2.600.000 και δύο εντάλµατα. Η 
CR Delta άσκησε προσφυγή. Στην επακόλουθη διοικητική διαδικασία επανεξέτασης, το 
διοικητικό συµβούλιο της ολλανδικής αρχής ανταγωνισµού απέρριψε όλες τις ενστάσεις του 
συµβαλλοµένου. Λόγω της έναρξης ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1/2003, εφαρµόστηκε 
το άρθρο 82 ΕΚ, το οποίο δεν είχε εφαρµοσθεί στην αρχική απόφαση. Η υπόθεση 
επανεξετάζεται από τον ολλανδικό δικαστήριο ανταγωνισµού.  
 
Πλήρης κατάλογος των αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει των άρθρων 81/82 το 2005:  

 
Κατασκευαστικός τοµέας  
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Παραγωγοί ποδηλάτων 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp


 47

Αυστρία  
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 
 
Κλίµακα αµοιβών για τους πολιτικούς µηχανικούς  
Τον Ιούνιο του 2004 η BWB (και ο οµοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας για υποθέσεις 
συµπράξεων) υπέβαλαν προσφυγή στο δικαστήριο συµπράξεων για την ανάκληση της 
κλίµακας αµοιβών για τους πολιτικούς µηχανικούς (Honorarordnung der Baumeister (HOB)) 
µετά τη διενέργεια διεξοδικών ερευνών. Στην συγκεκριµένη υπόθεση η κλίµακα αµοιβών είχε 
καταχωρηθεί στο µητρώο συµπράξεων ως µη δεσµευτική σύσταση ένωσης για τον 
καθορισµό τιµών όσον αφορά ειδικές δραστηριότητες. 
  
Η αρχή ανταγωνισµού έκρινε ότι η κλίµακα αµοιβών ήταν ασυµβίβαστη µε το άρθρο 81 EΚ. 
Μετά από διεξοδική έρευνα, το δικαστήριο συµπράξεων, µε απόφαση της 14ης Απριλίου 
διέταξε την ένωση κατασκευαστικών εταιρειών να ανακαλέσει την κλίµακα τιµών διότι, 
συµφωνώντας µε το επιχείρηµα τόσο της BWB όσο και του οµοσπονδιακού γενικού 
εισαγγελέα για υποθέσεις συµπράξεων κατέληξε στο συµπέρασµα ότι συνιστούσε παράβαση 
του ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά τις συµπράξεις. Το ανώτατο δικαστήριο συµπράξεων 
επικύρωσε την εν λόγω απόφαση.  
 

Άλλες δραστηριότητες εκτέλεσης  

Ταξιδιωτικά πρακτορεία Lufthansa/Austrian  
Την 1η Νοεµβρίου 2004 η Lufthansa ανακοίνωσε τροποποίηση του συστήµατος πωλήσεών 
της και την εισαγωγή µοντέλου καθαρών τιµών. Ως αποτέλεσµα, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
δεν λαµβάνουν πλέον βασική προµήθεια. Ωστόσο, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία είναι ελεύθερα 
να επιβάλουν τις δικές τους επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες. Το πότε 
και το ύψος της εν λόγω επιβάρυνσης αφήνεται στη διάθεση κάθε ταξιδιωτικού πρακτορείου.  
 
Η ένωση ταξιδιωτικών πρακτορείων (Association of Travel Agencies) υπέβαλε αναφορά στο 
δικαστήριο συµπράξεων τον Νοέµβριο του 2004 ισχυριζόµενη ότι η κατάργηση της 
προµήθειας σε συνδυασµό µε την απαίτηση της Lufthansa να εµφανίζεται η καθαρή τιµή στο 
αεροπορικό εισιτήριο θα πρέπει να κηρυχθεί παράνοµη ως τακτική καθορισµού τιµών. Η 
αίτηση απορρίφθηκε: το ∆ικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να εφαρµοστεί το άρθρο 81, 
δεδοµένου ότι το σύστηµα τιµών χρησιµοποιείται σε διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ αλλά ότι 
δεν υφίσταται παράνοµος καθορισµός τιµών. Η ταξιδιωτική σύµβαση συνάπτεται άµεσα 
µεταξύ της Lufthansa και του πελάτη, και µόνο για τη συγκεκριµένη σύµβαση καθορίζει η 
Lufthansa τιµή πώλησης. Το ταξιδιωτικό γραφείο εκτελεί µόνο δήλωση ενδιαφέροντος εξ 
ονόµατος του πελάτη. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του ταξιδιωτικού πρακτορείου να 
αποφασίσει εάν θα επιβάλει επιβάρυνση και τι ύψους θα είναι αυτή για την παροχή των 
συµβουλευτικών υπηρεσιών του. Ως εκ τούτου, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία δεν περιορίζονται 
όσον αφορά την ελευθερία ανταγωνιστικής δράσης τους. 
 
Αποφάσεις άρθρου 81 και 82 του δικαστηρίου συµπράξεων: 

- Κλίµακα αµοιβών πολιτικών µηχανικών  
- Ταξιδιωτικά γραφεία Lufthansa/Austrian 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*έληξε µε διακανονισµό µεταξύ των µερών) 
 



 48

Σύνδεσµος στην έκθεση δραστηριοτήτων της BWB (µε εξαίρεση την Synchron Film et al): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Πορτογαλία  
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές 
 
 
Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος 
 
Η κτηνιατρικός σύλλογος εξέδωσε κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας το 1996, στον 
οποίο ορίζεται ότι υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητο κτηνίατρο 
(συµπεριλαµβανοµένων των κτηνιάτρων από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) πρέπει να χρεώνονται σύµφωνα µε ελάχιστο ποσό αµοιβής που καθορίζεται 
από την εθνική ένωση κτηνιάτρων.  
 
Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού έκρινε τον πορτογαλικό κτηνιατρικό σύλλογο 
 ένοχο για την επιβολή υποχρέωσης όσον αφορά τη χρέωση ελάχιστων αµοιβών κατά 
παράβαση του άρθρου 81 EΚ και επέβαλε πρόστιµο συνολικού ύψους σχεδόν 76.000 
ευρώ σε απόφαση που έλαβε στις 19Μαΐου 2005. ∆εδοµένης της σοβαρότητας της 
παράβασης, ο παραβάτης υποχρεώθηκε να δηµοσιεύσει την απόφαση στην επίσηµη
εφηµερίδα του και σε πορτογαλική εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, ο
κτηνιατρικός σύλλογος έπρεπε να δηµοσιοποιήσει τα µέτρα που έλαβε στο δικτυακό 
τόπο του και σε έντυπο τακτικής κυκλοφορίας εντός 15 ηµερών.  
 
Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού θεωρεί ότι η επιβολή υποχρέωσης από τον 
κτηνιατρικό σύλλογο όσον αφορά τη χρέωση ελάχιστων αµοιβών δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως απαραίτητη για την εξασφάλιση της ορθής άσκησης της ανεξάρτητης 
δραστηριότητας κτηνίατρου κατά την έννοια της απόφασης Wouters (C-309/99).  
 
Αυτή ήταν η πρώτη απόφαση της πορτογαλικής αρχής ανταγωνισµού όσον αφορά 
παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού που θεσπίζονται στη συνθήκη ΕΚ, η οποία 
εκδόθηκε βάσει του νέου αποκεντρωµένου συστήµατος για την εφαρµογή των 
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού. 
 
 Έχει κατατεθεί προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης στο εµπορικό δικαστήριο της 
Λισαβόνας (η απόφαση του δικαστηρίου αναµένεται στις αρχές του 2006).  
 
Πορτογαλικός Οδοντιατρικός Σύλλογος 
 
Ο πορτογαλικός οδοντιατρικός σύλλογος ενέκρινε κώδικα δεοντολογίας ο οποίος προβλέπει 
ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητο οδοντίατρο πρέπει να χρεώνονται µε βάση 
κατώτατη και ανώτατη αµοιβή που θα καθορίζονται από τον εν λόγω σύλλογο.  
 
Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού (ΠΑΑ) έκρινε τον πορτογαλικό οδοντιατρικό σύλλογο 
ένοχο για την για την επιβολή υποχρέωσης όσον αφορά τη χρέωση κατώτατης και ανώτατης 
αµοιβής κατά παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και, σε απόφαση που έλαβε στις 30 Ιουνίου 2005, 
επέβαλε συνολικό πρόστιµο περίπου 160.000 ευρώ. Λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της 
παράβασης, ο παραβάτης έπρεπε να δηµοσιεύσει την απόφαση στην επίσηµη εφηµερίδα του 
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συλλόγου και σε πορτογαλική εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, ο πορτογαλικός 
οδοντιατρικός σύλλογος έπρεπε να κοινοποιήσει τα µέτρα που έλαβε στο δικτυακό τόπο του 
και σε έντυπο τακτικής κυκλοφορίας εντός 20 ηµερών.  
 
Η πορτογαλική αρχή ανταγωνισµού κρίνει ότι η επιβολή υποχρέωσης για τη χρέωση 
ελάχιστων αµοιβών από τον πορτογαλικό οδοντιατρικό σύλλογο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 
επιτακτικός λόγος που υπαγορεύεται από το δηµόσιο συµφέρον κατά την έννοια της 
απόφασης Wouters. 
 
Ο πορτογαλικός οδοντιατρικός σύλλογος υπέβαλε προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης 
ενώπιον του εµπορικού δικαστηρίου της Λισαβόνας (βλ. “Εφαρµογή των κοινοτικών 
κανόνων ανταγωνισµού από δικαστήρια των κρατών µελών”). 

 
Κατάλογος των αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει των άρθρων 81/82 το 2005  
 
Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Πορτογαλικός Οδοντιατρικός Σύλλογος 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Σύσταση αριθ. 1/2005 – Τοµέας αερίου  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Σύσταση αριθ. 2/2005 – Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Σλοβακία  

Συµπράξεις  

Η κατασκευή του τµήµατος αυτοκινητοδρόµου D1 Mengusovce - Jánovce προκηρύχθηκε από 
τη σλοβακική υπηρεσία οδοποιίας το 2004. Το τµήµα αυτοκινητοδρόµου είχε διαιρεθεί σε 
δύο µέρη, µε αποτέλεσµα να προκηρυχθούν δύο διαφορετικοί διαγωνισµοί.  
 
Οι χαµηλότερες προταθείσες τιµές των υποψηφίων και στους δύο διαγωνισµούς υπερέβαιναν 
την ανώτατη τιµή που είχε καθοριστεί από το κράτος κατά περίπου 20%). Ως εκ τούτου και οι 
δύο διαγωνισµοί ακυρώθηκαν. Προκειµένου να διαπιστώσει εάν οι υποψήφιοι είχαν συνάψει 
αντιανταγωνιστική συµφωνία, η υπηρεσία για την καταπολέµηση των µονοπωλίων της 
σλοβακικής δηµοκρατίας άρχισε έρευνες.  
Συγκρίνοντας τις τιµές που προσέφεραν οι υποψήφιοι στο επίπεδο των µεµονωµένων 
στοιχείων (η ανάθεση περιελάµβανε σχεδόν 900 στοιχεία) η υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο 
συντελεστής των προσφερόµενων τιµών για τα επιµέρους στοιχεία εκ µέρους όλων των 
υποψηφίων ήταν εξαιρετικά σταθερός στις προσφορές για το πρώτο τµήµα του 
αυτοκινητοδρόµου.  
Η σχετική υπηρεσία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι υποψήφιοι είχαν συνάψει συµφωνία 
περιορισµού του ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα το συντονισµό των τιµών για το πρώτο τµήµα 
του αυτοκινητοδρόµου. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν συγκέντρωσε αρκετά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν αθέµιτη σύµπραξη όσον αφορά την υποβολή προσφορών για το δεύτερο τµήµα 
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αυτοκινητοδρόµου και επέβαλε στα µέρη πρόστιµο 1.473.978.000 σλοβακικών κορονών 
(40.000.000 ευρώ). 
 
Κατάλογος  των αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει των άρθρων 81/82 το 2005  

 
Σλοβακικός δικηγορικός σύλλογος– περιορισµοί στη διαφήµιση (απόφαση αριθ. 
2005/KH/1/1/136 της 22ας ∆εκεµβρίου 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 

 
Strabag a.s., Τσεχική ∆ηµοκρατία, Doprastav, a.s., Σλοβακική ∆ηµοκρατία, BETAMONT 
s.r.o., Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Inžinierske stavby, a.s., Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Skanska DS 
a.s., Τσεχική ∆ηµοκρατία, Skanska BS a.s., Σλοβακική ∆ηµοκρατία, Mota - Engil, Engenharia 
e Construcao, S.A., Πορτογαλία – αθέµιτη σύµπραξη κατά την υποβολή προσφορών 
(απόφαση αριθ.. 2005/KH/1/1/137 της 23ης ∆εκεµβρίου 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 
 

Φινλανδία  
 
Η φινλανδική αρχή ανταγωνισµού (ΦΑΑ) εφάρµοσε τα κοινοτικά άρθρα ανταγωνισµού σε 
µία περίπτωση κατά το 2005: 
 
Η ΦΑΑ εξέδωσε απόφαση στην οποία δηλώνει ότι η Suomen Numeropalvelu Ltd (η 
φινλανδική υπηρεσία αριθµών τηλεφώνου, SNOY) προέβη σε κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης απαγορεύοντας στις εταιρείες που είναι πελάτες της και παρέχουν υπηρεσίες 
τηλεφωνικού καταλόγου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τελικούς πελάτες δωρεάν 
και χωρίς προηγούµενη καταχώρηση µέσω του διαδικτύου.  
 
Η SNOY αποτελεί κοινή επιχείρηση της Fonecta Group Ltd και της Finnet-Media Ltd, που 
διατηρεί εθνική βάση δεδοµένων όσον αφορά στοιχεία συνδροµητών τηλεφώνου και πωλεί 
τα εν λόγω στοιχεία σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου. Η 
SNOY δεν έχει προς το παρόν ανταγωνιστές. Οι ιδιοκτήτες της SNOY ανταγωνίζονται τον 
καταγγέλλοντα, την εταιρεία Eniro Finland Ltd, ως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού 
καταλόγου.  
 
Βάσει των ερευνών της, η ΦΑΑ διαπίστωσε ότι η τακτική της SNOY αποτελεί τελικά 
προσπάθεια αποκλεισµού των ανταγωνιστών της που προσφέρουν νέου τύπου υπηρεσία. 
Ταυτόχρονα, η τακτική της SNOY καθυστερεί την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεφωνικού 
καταλόγου νέας τεχνολογίας που είναι περισσότερο φιλικές προς τον χρήστη και έχουν 
περισσότερες χρήσεις και καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους. Ως εκ τούτου, η συµπεριφορά 
της SNOY έρχεται σε αντίθεση µε το στόχο του νοµοθέτη που είναι να αυξηθεί η παροχή 
νέων ειδών υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου και να ενισχυθεί η χρήση τους.  
 
Στην απόφασή της, η ΦΑΑ απαγορεύει την τακτική της SNOY ως παράβαση του νόµου περί 
ανταγωνισµού και του άρθρου 82 EΚ. Η απόφαση υποχρεώνει επίσης την SNOY να παρέχει 
τα στοιχεία συνδροµητών τηλεφώνου. Για την εφαρµογή της απόφασης, επιβλήθηκε 
πρόστιµο υπό όρους. Εκτός από την απόφαση απαγόρευσης, η ΦΑΑ πρότεινε στο εµπορικό 
δικαστήριο να επιβάλει στην SNOY πρόστιµο ύψους 150.000 ευρώ για παράβαση του 
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ανταγωνισµού. Η απόφαση (1097/61/2003) υπάρχει στις ιστοσελίδες της ΦΑΑ στη 
φινλανδική γλώσσα στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Σουηδία  

Καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης  
 
Dnr 797/2004 
Η SES, εταιρεία κατασκευής και διανοµής προϊόντων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στη 
σουηδική αγορά, καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά κατασκευής και 
διανοµής απλών ρευµατοδοτών και διακοπτών (συµπεριλαµβανοµένων των 
τηλεχειριζόµενων διακοπτών, των αυτόµατων διακοπτών κλιµατοστασίου και των ρυθµιστών 
έντασης φωτισµού) χορηγώντας εκπτώσεις εµπιστοσύνης στις συµβάσεις της µε πελάτες 
χονδρικής. Χορηγώντας εκπτώσεις σε πιστούς πελάτες η SES παρεµποδίζει την είσοδο νέων 
εταιρειών στην αγορά. 
  
Αποτέλεσµα: απόφαση ανάληψης δέσµευσης µε προτεινόµενο πρόστιµο ύψους 3 εκατ. SEK 
υπό τον όρο ότι η απόφαση θα επιβεβαιωθεί από το Περιφερειακό ∆ικαστήριο της 
Στοκχόλµης.  

 
Dnr 873/2005 
Η TS, ο σουηδικός φορέας τηλεπικοινωνιών, καταχράστηκε την δεσπόζουσα θέση της στην 
αγορά πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για ιδιώτες πελάτες. Η 
TS προσπάθησε να περιορίσει τον ανταγωνισµό από τους ευρυζωνικούς φορείς που 
προσφέρουν πρόσβαση βάσει IP στις τηλεφωνικές υπηρεσίες προσφέροντας επιλεκτικές 
εκπτώσεις για συνδροµές σταθερής γραµµής στους πελάτες που ζητούν µεταφορά του 
αριθµού συνδροµητή τους στο δίκτυο του νέου φορέα.  
 
Αποτέλεσµα: απόφαση απαγόρευσης µε προτεινόµενο πρόστιµο ύψους 44 εκατ. SEK υπό τον 
όρο ότι η απόφαση θα επιβεβαιωθεί από το Περιφερειακό ∆ικαστήριο της Στοκχόλµης.  
 
Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές  
 
Dnr 532/2004 
Η EB κατασκευάζει και διανέµει χαρτί ταπετσαρίας στη σουηδική αγορά. Η EB κατέχει 
ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην αγορά κατασκευής και διανοµής χαρτιού ταπετσαρίας σε βαφείς 
και ταπετσέρηδες. Η έρευνα της σουηδικής αρχής ανταγωνισµού αποδεικνύει ότι η EB, 
χρησιµοποιώντας επιλεκτικό ποσοτικό κριτήριο στο σύστηµα επιλεκτικής διανοµής της µε 
τους εµπόρους λιανικής, παρεµπόδισε την είσοδο νέων εµπόρων λιανικής στην αγορά. Το 
σύστηµα επιλεκτικής διανοµής της EB δεν µπορεί να λάβει απαλλαγή βάσει του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή του 
άρθρου 81, παράγραφος 3 σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων 
πρακτικών.  
 
Αποτέλεσµα: απόφαση ανάληψης δεσµεύσεων µε προτεινόµενο πρόστιµο ύψους 1 εκατ. 
SEK.   

 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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Κατάλογος των αποφάσεων που λήφθηκαν βάσει των άρθρων 81/82 κατά το  
2005: 

 

 
 

Ηνωµένο Βασίλειο  

Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές  
 
MasterCard UK Members Forum Limited - 6 Σεπτεµβρίου 2005 
Η υπηρεσία ανταγωνισµού του ΗΒ (Office of Fair Trading) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 
µέλη της MasterCard UK Members Forum και άλλοι αδειούχοι MasterCard στο ΗΒ συνήψαν 
συµφωνία που παραβαίνει:  

• την απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, και  

• την απαγόρευση του κεφαλαίου I στο τµήµα 2 του νόµου περί ανταγωνισµού 1998. 

Η εν λόγω συµφωνία για τον καθορισµό του επιπέδου των εφεδρικών πολυµερών 
διατραπεζικών προµηθειών σε όλες τις συναλλαγές µε κάρτες MasterCard που εκδόθηκαν 
στο ΗΒ, ίσχυε από την 1η Μαρτίου 2000 µέχρι την 18η Νοεµβρίου 2004. Από τις 18 
Νοεµβρίου 2004 ισχύουν νέοι διακανονισµοί για τον καθορισµό των εφεδρικών 
διατραπεζικών προµηθειών όσον αφορά τις συναλλαγές µε MasterCard του ΗΒ.  

Η OFT διαπίστωσε ότι η παράνοµη συµφωνία περιόριζε τον ανταγωνισµό µε δύο τρόπους: 
πρώτο, επέτρεψε τη σύναψη συλλογικής συµφωνίας σχετικά µε το επίπεδο της πολυµερούς 
διατραπεζικής προµήθειας (ουσιαστικά, συλλογική συµφωνία σχετικά µε τιµή). ∆εύτερο, είχε 
ως αποτέλεσµα την αδικαιολόγητη ανάκτηση ορισµένων εξόδων των µελών της MasterCard 
UK Members Forum και άλλων αδειούχων MasterCard µέσω της πολυµερούς διατραπεζικής 
προµήθειας.  

Υπόθεση αριθ.   Επιχείρηση  Σύνδεσµοι  
Υπ. αριθ. 
532/2004 

Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap
eter.shtm 

Υπ. αριθ. 
873/2005 

TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm
eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Υπ. αριθ. 
797/2004 

Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Υπ. αριθ. 
948/2003 

Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Υπ. αριθ. 
586/2004 

Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Υπ. αριθ. 
1126/2004 

Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Υπ. αριθ. 
883/2004 

Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Η παράνοµη συµφωνία κοινοποιήθηκε στην OFT για απόφαση την 1η Μαρτίου 2000. 
Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις στην προκειµένη περίπτωση, η OFT δεν έκρινε 
σκόπιµο να επιβάλει κύρωση όσον αφορά την παράβαση που προκύπτει από τη συµφωνία. 
∆εδοµένου ότι η συµφωνία έχει λήξει, δεν ετέθη θέµα οδηγιών στην εν λόγω υπόθεση. 
Ωστόσο, οι αρχές που διέπουν την εν λόγω απόφαση πιθανόν να ισχύουν στους νέους 
διακανονισµούς για τον καθορισµό των εφεδρικών διατραπεζικών προµηθειών.  
 
Άλλες δραστηριότητες εκτέλεσης  
 
Καταγγελία της Gamma Telecom Limited κατά της BT Wholesale σχετικά µε µειωµένους συντελεστές 
για κλήσεις χονδρικής από την 1η ∆εκεµβρίου 2004 µέχρι τις 17 Ιουνίου 2005 
Η Office for Communications (Ofcom- υπηρεσία επικοινωνιών) έκρινε ότι η British 
Telecommunications Group plc (BT) δεν παρέβη το τµήµα 18 (την απαγόρευση του 
κεφαλαίου II) του νόµου περί ανταγωνισµού 1998 ή το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ σε σχέση 
µε την αναθεώρηση των τιµών της, που άρχισαν να ισχύουν από την 1η ∆εκεµβρίου 2004, για 
το προϊόν της BT Wholesale Calls Product (αναθεωρηµένη διάρθρωση τιµών της BT όσον 
αφορά τις κλήσεις χονδρικής).  

Η απόφαση Ofcom ελήφθη µετά από έρευνα την οποία η Ofcom κίνησε λόγω καταγγελίας 
της Gamma Telecom Limited (Gamma) ότι η αναθεωρηµένη διάρθρωση τιµών της BT για τις 
κλήσεις χονδρικής αποτελούσε αντιανταγωνιστική συµπίεση των περιθωρίων.  

Στην απόφαση περιγράφεται λεπτοµερώς η εκτίµηση της Ofcom ότι, λαµβάνοντας υπόψη 
ευρύ φάσµα υποθέσεων και σεναρίων, δεν υπήρξε συµπίεση των περιθωρίων όσον αφορά την 
αναθεωρηµένη διάρθρωση τιµών της BT για τις κλήσεις χονδρικής και, ως εκ τούτου, δεν 
υπήρχε λόγος ανάληψης δράσης.  
 
Επανεξέταση καταγγελίας της VIP Communications Limited κατά της T-Mobile (UK) Limited – 30 Ιουνίου 
2005 
Η Ofcom κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η T-Mobile δεν παρέβη την απαγόρευση του 
κεφαλαίου II ούτε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ διακόπτοντας/καταργώντας τις υπηρεσίες 
που παρείχε στην VIP για χρήση στις πύλες GSM της VIP, ενώ, σύµφωνα µε την καταγγελία, 
συνέχιζε να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες για χρήση σε πύλες GSM. Ως εκ 
τούτου, δεν υπήρχε λόγος για την ανάληψη δράσης κατά της T-Mobile. 
 
Επανεξέταση καταγγελίας της Floe Telecom Limited κατά της Vodafone Limited – 30 Ιουνίου 2005 
Η Ofcom κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Vodafone δεν είχε παρέβη την απαγόρευση του 
κεφαλαίου II του νόµου περί ανταγωνισµού 1998 ούτε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ 
διακόπτοντας τις υπηρεσίες που παρείχε στη Floe για χρήση στις πύλες GSM της Floe, ενώ, 
σύµφωνα µε την καταγγελία, συνέχιζε να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες για 
χρήση σε πύλες GSM. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε λόγος για την ανάληψη δράσης κατά της 
Vodafone. 
 
Καταγγελία της NTM Sales and Marketing Ltd κατά της Portec Rail Products (UK) Ltd όσον 
αφορά την προµήθεια λιπαντικών για χρήση σε ηλεκτρικούς λιπαντές εδάφους - 19 Αυγούστου 
2005 
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Η υπηρεσία σιδηροδρόµων Office of Rail Regulation (“ORR”) αποφάσισε ότι δεν υπήρχε 
λόγος για την ανάληψη δράσης βάσει της απαγόρευσης του κεφαλαίου Ι του νόµου περί 
ανταγωνισµού 1998/του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ κατά της Portec Rail Products UK Ltd 
(Portec) και της RS Clare and Company Ltd (Clare). Η ORR αποφάσισε επίσης ότι, όσον 
αφορά την Portec, δεν υπήρχε λόγος για την ανάληψη δράσης βάσει της απαγόρευσης του 
κεφαλαίου ΙΙ του νόµου περί ανταγωνισµού 1998/άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ.  

Η απόφαση της ORR ελήφθη µετά από έρευνα σε σχέση µε καταγγελία της NTM Sales and 
Marketing (NTM), υποβληθείσα την 20ή Ιουλίου 2004, ότι η Portec επιχείρησε να 
χρησιµοποιήσει τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά προµήθειας υπηρεσιών δοκιµής 
λιπαντικών που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικούς λιπαντήρες εδάφους προκειµένου να 
αποκλείσει την NTM από την αγορά προµήθειας λιπαντικών για ηλεκτρικούς λιπαντήρες 
εδάφους.  

Μολονότι η ORR δεν απέκλεισε το γεγονός η Portec να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά υπηρεσιών δοκιµής, δεν συγκέντρωσε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να 
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η Portec καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της ή ότι 
ενεπλάκη σε αντιανταγωνιστικές συµφωνίες ή πρακτικές µε την Clare. 
 
 
2. Εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού από τα εθνικά δικαστήρια  
 
Οι αρχές ανταγωνισµού της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, 
της Κύπρου, της Εσθονίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, του Λουξεµβούργου, της Ουγγαρίας, 
της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας δεν ανέφεραν τη 
λήψη αποφάσεων από τα δικαστήριά τους κατ’ εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων 
ανταγωνισµού. 
Αποφάσεις κατ’ εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού αναφέρθηκαν από τις αρχές 
ανταγωνισµού των ακόλουθων κρατών µελών:  

Βέλγιο  
 
Εθνικές προδικαστικές αποφάσεις  
 
Το Εφετείο των Βρυξελλών είναι το µόνο αρµόδιο να εκδίδει προδικαστικές αποφάσεις για 
ερωτήµατα που υποβάλλουν τα εθνικά δικαστήρια σε υποθέσεις ανταγωνισµού. Το 2005, το 
Εφετείο των Βρυξελλών εξέδωσε προδικαστικές αποφάσεις σε τρεις υποθέσεις που 
αφορούσαν το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού και σε µια υπόθεση που αφορούσε το εθνικό. 
  
Στις τρεις υποθέσεις που αφορούσαν το κοινοτικό δίκαιο, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού και 
το ‘Corps des Rapporteurs’ υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις. Επίσης, όσον αφορά τις εν 
λόγω υποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε γνώµη απαντώντας στην αίτηση συνδροµής 
που υπέβαλε το Εφετείο Βρυξελλών σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003. 

1. Emond Laurent κατά Brasserie Haacht: απόφαση του Εφετείου των Βρυξελλών της 
23ης Ιουνίου 2005 

Το 1993 η Brasserie Haacht υπέγραψε µε µισθωτή καφενείου δεκαετή συµφωνία 
αποκλειστικής πώλησης όσον αφορά τις µπύρες της εν λόγω ζυθοποιίας. Στη συνέχεια ο 
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µισθωτής πώλησε τη φήµη και την πελατεία του, και το 1997 ο αγοραστής συνήψε 
αποκλειστική συµφωνία πώλησης µε τη Brasserie Haacht για ποτά άλλα εκτός της µπύρας.  
 
Το 1999 ο αγοραστής επτώχευσε και ο πρώτος µισθωτής ζήτησε την πρόωρη λήξη της 
συµφωνίας του 1993. Η Brasserie Haacht αρνήθηκε, ισχυριζόµενη ότι, αντιθέτως, έπρεπε να 
τηρηθεί η διάρκεια ισχύος που προβλέπεται στη συµφωνία του 1993.  
 
Το Εφετείο της Λιέγης υπέβαλε αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης όσον αφορά 
τη νοµιµότητα της συµφωνίας του 1993 υπό το πρίσµα του άρθρου 81 ΕΚ.  
 
Το Εφετείο των Βρυξελλών εξέτασε τη συµβατότητα των συµφωνιών µε το κοινοτικό δίκαιο, 
θεωρώντας ότι τηρείται ο όρος όσον αφορά τις επιπτώσεις στις συναλλαγές µεταξύ κρατών 
µελών. Οι δύο συµφωνίες ήταν νόµιµες κατά τη στιγµή της σύναψής τους δεδοµένου ότι 
καλύπτονταν από απαλλαγές κατά κατηγορία που ορίζονται στους κανονισµούς (ΕΚ) 
αριθ.1984/83 και 2790/1999. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ο σχετικός χρόνος για την 
εξέταση της συµβατότητας των συµφωνιών µε τους κανόνες ανταγωνισµού δεν είναι ο 
χρόνος σύναψης αλλά ο χρόνος λήξης τους. Επιπλέον, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι κάθε 
συµφωνία έπρεπε να εξεταστεί χωριστά, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αµοιβαίας 
υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων που αφορούν οι δύο συµφωνίες και ως εκ τούτου τα 
εν λόγω προϊόντα δεν αποτελούν µέρος της ίδιας αγοράς.  
 
Μετά από λεπτοµερή ανάλυση της εφαρµογής των κοινοτικών κανονισµών απαλλαγής, το 
∆ικαστήριο διαπίστωσε ότι κατά το χρόνο της εικαζόµενης παράβασης, η συµφωνία του 1993 
καλυπτόταν από την απαλλαγή που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.2790/1999 και 
πληρούσε τους όρους της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2000 που 
περιελάµβανε κατευθυντήριες γραµµές για τους κάθετους περιορισµούς (ΕΕ C 291, 
13.10.2000, σ. 1). 
 
Αντίθετα, κατά το χρόνο της εικαζόµενης παράβασης, η δεύτερη συµφωνία δεν καλυπτόταν 
από κανένα απαλλακτικό κοινοτικό κανονισµό. Παρά το γεγονός αυτό, το ∆ικαστήριο έκρινε 
ότι η συµφωνία ήταν νόµιµη σύµφωνα µε τους κανόνες ανταγωνισµού βάσει των 
ανακοινώσεων της Επιτροπής για τις συµφωνίες “de minimis”, που επιτρέπουν ακόµη και το 
ενδεχόµενο σωρευτικού στεγανοποιητικού αποτελέσµατος. Το ∆ικαστήριο κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι η νοµιµότητα των συµφωνιών είναι αναµφισβήτητη και ότι, ως εκ τούτου, 
δεν τίθεται θέµα ακύρωσης συµφωνίας που απαγορεύεται βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 
1 ΕΚ.  

2. SABAM κατά Productions & Marketing (P&M): απόφαση του Εφετείου των 
Βρυξελλών της 3ης Νοεµβρίου του 2005 

Η P&M, εταιρεία οργάνωσης µουσικών εκδηλώσεων, υπέβαλε καταγγελία ενώπιον του 
Εµπορικού ∆ικαστηρίου των Βρυξελλών κατά της SABAM, εταιρείας συλλογικής 
διαχείρισης η οποία διαχειρίζεται µουσικά πνευµατικά δικαιώµατα και διαθέτει de facto 
µονοπώλια όσον αφορά τη χορήγηση αδειών για µουσικές εκτελέσεις και συναυλίες. Η 
SABAM αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την P&M ως “µεγάλο οργανωτή”, γεγονός που θα της 
έδινε το δικαίωµα σε έκπτωση 50% επί των οφειλόµενων δικαιωµάτων. Η P&M ισχυρίστηκε 
ότι η SABAM ήταν ένοχη κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης διότι για την υπαγωγή στην 
κατηγορία “µεγάλος οργανωτής” θέτει ως όρο, µεταξύ άλλων, η P&M να έχει ασκήσει τις 
δραστηριότητές της για τουλάχιστον τρία έτη, και ότι κατ’αυτό τον τρόπο, η SABAM ευνοεί 
αδικαιολόγητα τις εδραιωµένες επιχειρήσεις σε σχέση µε τις νεοεισερχόµενες στην αγορά.  
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Το Εµπορικό ∆ικαστήριο των Βρυξελλών ζήτησε από το Εφετείο των Βρυξελλών την έκδοση 
προδικαστικής απόφασης σχετικά µε το εάν η τακτική της SABAM αποτελούσε κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης.  
Καταρχήν, το ∆ικαστήριο θεώρησε δικαιολογηµένη την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου 
ανταγωνισµού στην εν λόγω υπόθεση. ∆εδοµένου ότι η SABAM αποτελεί τον µόνο φορέα 
που έχει τη δυνατότητα να εκδίδει άδειες στη βελγική αγορά για την οργάνωση µουσικών 
εκδηλώσεων, η κλιµακωτή τιµολόγηση που εφαρµόζει έναντι των οργανωτών µουσικών 
εκδηλώσεων χρησιµοποιώντας ως κριτήριο το χρόνο παρουσίας στην αγορά ενδέχεται να 
δυσκολέψει την πρόσβαση ανταγωνιστών από άλλα κράτη µέλη στη βελγική αγορά για την 
οργάνωση εκδηλώσεων. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι το σύστηµα τιµολόγησης της SABAM 
συνιστά καταχρηστική πρακτική, δεδοµένου ότι εφαρµόζει έναντι των οργανωτών 
εκδηλώσεων άνισους όρους για ισοδύναµες παροχές.  
 
Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η SABAM δεν µπορεί να δικαιολογήσει την κλιµακωτή 
τιµολόγηση µε οικονοµικά επιχειρήµατα όπως ο δηµιουργούµενος όγκος δραστηριοτήτων ή 
οι οικονοµίες κλίµακας. Επιπλέον, το ∆ικαστήριο έκρινε ως προφανώς υπερβολική τη 
διαφορά, 2:1, µεταξύ του συντελεστή που προσφέρεται στους µεγάλους οργανωτές και του 
βασικού συντελεστή.  
 

3. Wallonie Expo (“WEX”) κατά FEBIAC: απόφαση του Εφετείου Βρυξελλών της 10ης 
Νοεµβρίου 2005 

 
Η FEBIAC αποτελεί οµοσπονδία όλων των βελγικών κατασκευαστών και εισαγωγέων 
ιδιωτικών αυτοκινήτων και επαγγελµατικών οχηµάτων που οργανώνει µια έκθεση 
επαγγελµατικών οχηµάτων κάθε διετία. Για την έκθεση του 2005 η FEBIAC εισήγαγε τον 
κανόνα ότι οι εκθέτες απαγορεύεται να λαµβάνουν µέρος σε άλλες παρόµοιες διοργανώσεις 
που πραγµατοποιούνται στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια των έξι µηνών που προηγούνται της 
δικής της έκθεσης.  
 
Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, αφού εξέτασε αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, 
υπέβαλε αίτηση στο Εφετείο Βρυξελλών για την έκδοση προδικαστικής απόφασης όσον 
αφορά τη νοµιµότητα µίας τέτοιας αντιανταγωνιστικής ρήτρας. Στις γραπτές παρατηρήσεις 
τους, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού και το ‘Corps des Rapporteurs’ κατέληξαν στο 
συµπέρασµα, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη γνώµη που υπέβαλε στο ∆ικαστήριο, ότι 
επηρεάζονται οι συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών. Τα περισσότερα από τα οχήµατα που 
εκτίθενται είναι εισαγόµενα και οι εκθέτες πραγµατοποιούν σχεδόν όλες τις εισαγωγές και 
πωλήσεις σχετικών προϊόντων στο Βέλγιο, µε αποτέλεσµα η απαγόρευση να λαµβάνουν 
µέρος σε άλλες εκθέσεις στο Βέλγιο να έχει ενδεχοµένως αντίκτυπο στο ενδοκοινοτικό 
εµπόριο.  
 
Το Εφετείο Βρυξελλών έκρινε ότι ο κανόνας της FEBIAC δεν είναι αντίθετος στο άρθρο 81 
παράγραφος 1, διότι ο όρος σχετικά µε τον περιορισµό του ανταγωνισµού σε σηµαντικό 
βαθµό δεν πληρείται. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ότι η εξαµηνιαία 
απαγόρευση έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζει σηµαντικά την ικανότητα ενός οργανωτή να 
ανταγωνίζεται ουσιαστικά την FEBIAC προσελκύοντας σηµαντικό αριθµό εκθετών και 
επισκεπτών. Κατά συνέπεια, ο κανόνας της FEBIAC για την έκθεση του 2005 δεν εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 81 παράγραφος 1 ΕΚ.  
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Στη συνέχεια το ∆ικαστήριο εξέτασε τη νοµιµότητα του κανόνα υπό το πρίσµα του άρθρου 
82 EΚ. Το ∆ικαστήριο διαπίστωσε ότι η FEBIAC διαθέτει de facto µονοπώλιο στην αγορά 
παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε την οργάνωση εκθέσεων επαγγελµατικών οχηµάτων 
στο Βέλγιο και ως εκ τούτου σε σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς. Η απαγόρευση 
συµµετοχής σε άλλες διοργανώσεις που η FEBIAC επέβαλε στους εκθέτες της συνιστά 
φραγµό στην άσκηση οποιουδήποτε ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια της εξαµηνιαίας 
περιόδου και ενδέχεται να επηρεάσει τη διάρθρωση της αγοράς. Κατά την άποψη του 
∆ικαστηρίου, η εν λόγω απαγόρευση είναι αδικαιολόγητη και δυσανάλογη.  
 
Συµπερασµατικά, ο κανόνας της FEBIAC για την έκθεση του 2005 ήταν νόµιµος και κατά 
συνέπεια δεν θα µπορούσε να απαγορευθεί βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 1 ΕΚ. Ωστόσο, 
ως κυρίαρχη επιχείρηση, η FEBIAC δεν µπορεί να εφαρµόσει τον κανόνα απαγόρευσης στην 
έκθεση 2005 δεδοµένου ότι συνιστά καταχρηστική πρακτική.  
 

 
4. Kristel Cools κατά Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: απόφαση του Εφετείου 

Βρυξελλών της 25ης Ιανουαρίου 2005 
 
Με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2005, το Εφετείο Βρυξελλών απάντησε σε ερώτηµα όσον 
αφορά το βελγικό δίκαιο ανταγωνισµού το οποίο υπέβαλε το Πρωτοδικείο Αµβέρσας µε 
αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης στο πλαίσιο υπόθεσης όσον αφορά τη 
συµπληρωµατική ασφάλιση για ορθοδοντική θεραπεία που το Χριστιανικό Ταµείο 
Ασφάλισης Ασθένειας της Αµβέρσας πρόσφερε στα µέλη του. Η εν λόγω ασφάλιση παρέχει 
δικαίωµα συµπληρωµατικής επιστροφής εξόδων εάν η θεραπεία παρέχεται από οδοντίατρο 
που πληροί ορισµένες προδιαγραφές, όπως εκπαίδευση στην ορθοδοντική ή συγκεκριµένη 
πείρα στην οδοντιατρική.  
 
Η κα Kristel Cools είναι οδοντίατρος που δεν πληροί τις εν λόγω προδιαγραφές και η οποία 
ζήτησε από το ∆ικαστήριο απόφαση προκειµένου το Χριστιανικό Ταµείο Ασφάλισης 
Ασθενείας της Αµβέρσας να της καταβάλει αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη από ασθενείς 
οι οποίοι, προκειµένου να εξασφαλίσουν επιστροφή των εξόδων ορθοδοντικής περίθαλψης, 
απευθύνθηκαν σε άλλους οδοντίατρους που πληρούν τις προδιαγραφές του ταµείου 
ασφάλισης.  
 
Το ∆ικαστήριο περιορίστηκε στο να απαντήσει αρνητικά στο ερώτηµα κατά πόσον 
παρέχοντας ανάλογη υπηρεσία, το Χριστιανικό Ταµείο Ασφάλισης Ασθενείας της Αµβέρσας 
ενήργησε ως επιχείρηση κατά την έννοια του νόµου της 5ης Αυγούστου 1991, όπως 
συντονίστηκε την 1η Ιουλίου 1999, σχετικά µε την προστασία του οικονοµικού 
ανταγωνισµού. ∆εδοµένου ότι για να εφαρµοστούν τα άρθρα 2 και 3 του εν λόγω νόµου 
πρέπει ο ενδιαφερόµενος να κατέχει την ιδιότητα της επιχείρησης, το ∆ικαστήριο δεν έπρεπε 
να εξετάσει τη νοµιµότητα της ανταγωνιστικής πρακτικής.  
 
Το σκεπτικό του ∆ικαστηρίου βασίστηκε στο γεγονός ότι η υπηρεσία προσφέρθηκε στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής που ο νοµοθέτης έχει αναθέσει στα ταµεία ασφάλισης 
ασθενείας και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συγκεκριµένα την πληρωµή υποχρεωτικών 
παροχών που οι ιδιώτες ασφαλιστές είτε δεν είναι σε θέση να πληρώσουν είτε δεν πληρώνουν 
επαρκώς. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη του ∆ικαστηρίου, η παροχή ορθοδοντικής 
συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά παροχής που καταβάλλεται από ταµείο κοινωνικής 
ασφάλισης.  
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Στις γραπτές παρατηρήσεις του προς το ∆ικαστήριο, το Συµβούλιο Ανταγωνισµού εξέφρασε 
την άποψη ότι, προσφέροντας την εν λόγω παροχή ορθοδοντικής, το Χριστιανικό Ταµείο 
Ασφάλισης Ασθενείας της Αµβέρσας ενήργησε πράγµατι ως επιχείρηση, και παρέπεµψε στην 
απόφαση του Προέδρου του Συµβουλίου σε σχέση µε αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών 
µέτρων, αριθ. 2001-V/M-της 2ας Ιανουαρίου 2001 (Moniteur belge της 5ης Μαΐου 2001, 
14852).  
 

∆ανία  
 

Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (Απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου 
της 20ής Απριλίου 2005). GT Linien A/S κατά DSB and Scanlines A/S. 
 
Η απόφαση αφορά µεταξύ άλλων κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 82. 
Η Danske Statsbaner (DSB) αποτελεί κρατικό φορέα εκµετάλλευσης τραίνων και 
οχηµαταγωγών πλοίων. Η DSB ήταν η ιδιοκτήτρια του λιµένα Gedser και παρείχε υπηρεσίες 
µεταφοράς µε οχηµαταγωγά πλοία στη Γερµανία. Ως ιδιοκτήτρια του λιµένα, η DSB 
εισέπραττε λιµενικά τέλη για τη χρήση του λιµένα από έναν άλλο φορέα εκµετάλλευσης 
οχηµαταγωγών πλοίων, την GT Linien, που επίσης χρησιµοποιούσε το λιµένα του Gedser για 
σχετικές µεταφορές. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο διαπίστωσε ότι η DSB κατείχε δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών όσον αφορά τις µεταφορές µε οχηµαταγωγά πλοία 
µεταξύ ∆ανίας και Γερµανίας στη Βαλτική Θάλασσα. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο έκρινε ότι η 
DSB διέπραττε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της επιβάλλοντας λιµενικά τέλη στη GT 
Linien και µη επιβάλλοντας ανάλογα τέλη στην ίδια και στην Deutsche Bundesbahn. Αυτό 
συνιστά κατάχρηση του άρθρου 82 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ΕΚ. Το ∆ικαστήριο κατέληξε 
στο συµπέρασµα ότι τα λιµενικά τέλη δεν µεταβιβάζονταν στους πελάτες της GT Linien και 
ως εκ τούτου η DSB διατάχθηκε να καταβάλει αποζηµίωση στη GT Linien.  

Γερµανία  
Ακολουθεί η περίληψη των αποφάσεων των γερµανικών αστικών δικαστηρίων στις οποίες 
εφαρµόστηκε το κοινοτικό δίκαιο και για τις οποίες ενηµερώθηκε η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση.  
 
∆ικαστήριο  Ηµεροµηνία 

της 
απόφασης  

Θέµα  

OLG  
(Oberlandesgericht) 
München U (K) 
3447/04 

20.01.2005 Καταγγελία σύµβασης αντιπροσωπείας µετά την έγκριση του 
κανονισµού αριθ. 1400/2002 εφαρµοστέου στη ρήτρα σχετικής 
σύµβασης 
Λόγοι: Άρθρο 81 παράγραφος 1 ΕΚ, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1400/2002 

LG (Landesgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

03.02.2005  ∆εδοµένου ότι ο εναγόµενος δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά, δεν υφίσταται δικαίωµα αποζηµίωσης για άρνηση 
παροχής πρόσβασης στο λιµένα του Bremerhaven για την 
παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και στοιβασίας από τον 
ενάγοντα (Άρθρα 33 και 19 παράγραφος 4, σηµείο 4, νόµος που 
απαγορεύει τους περιορισµούς στον ανταγωνισµό (GWB)· 
Άρθρο 82 EΚ) 
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OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17.02.2005  Ο εναγόµενος δεν διαπράττει κατάχρηση εισπράττοντας τέλη 
δικτύου και µισθώµατα µετρητών: υπόθεση ορθής πρακτικής 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ενεργειακού νόµου 
(EnWG) κατά τον υπολογισµό των τελών δικτύου βάσει VV 
Strom II Plus· έγκριση των τελών σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
οµοσπονδιακού κανονισµού για τις τιµές ηλεκτρικού (BTOElt), 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 του EnWG, τα άρθρα 19 και 20 του 
GWB, το άρθρο 315 του Αστικού Κώδικα (BGB) και το άρθρο 
81 EΚ 
 

BGH  
(Bundesgerichtshof) 
KZR 28/03 

22.02.2005  Ο ενάγων δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζηµίωση για 
καταγγελία της συµφωνίας για τους στόχους πωλήσεων στη 
σύµβαση υπηρεσιών· ακυρότητα της συµφωνίας για τους 
στόχους πωλήσεων διότι ισοδυναµούσε µε "δεσµευµένη" 
διάθεση  
(Άρθρο 81 EΚ, άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο (3) του 
κανονισµού αριθ. 1475/95) 

LG Köln 85 O 
75/04 

08.03.2005 ∆ικαίωµα επιστροφής πριµοδοτήσεων που καταβλήθηκαν στο 
πλαίσιο προγραµµάτων πελατών της εταιρείας για τους 
ακόλουθους λόγους: υφιστάµενοι συµβατικοί κανόνες που 
ισχύουν βάσει της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας  
(Άρθρο 81 EΚ) 
 

LG München I 27 O 
899/04 

01.04.2005 ∆ικαίωµα πληρωµής βάσει σύµβασης µίσθωσης και προµήθειας 
µπύρας για τους ακόλουθους λόγους: σύµβαση ισχύουσα βάσει 
της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας  
(Άρθρα 17, 19 και 20 GWB· άρθρα 81 και 82 EΚ) 

 
OLG Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.04.2005  Απόρριψη της αίτησης του προσφεύγοντα να αποκατασταθεί το 
ανασταλτικό αποτέλεσµα της προσφυγής κατά της απόφασης της 
υπηρεσίας συµπράξεων: από καµία άποψη, τυπικά, διαδικαστικά 
ή ουσιαστικά, δεν υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε τη 
νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης. Λόγω των 
αλληλοσυγκρουόµενων συµφερόντων δικαιολογείται το άµεσο 
αποτέλεσµά της. Το άµεσο αποτέλεσµα δεν προκάλεσε στον 
καταγγέλλοντα δυσανάλογη επιβάρυνση.  
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/04 

13.04.2005  ∆ικαίωµα επιστροφής εκπτώσεων λόγω της επαναπώλησης 
οχηµάτων που απέκτησε ο εναγόµενος (άρθρο 81 EΚ) 
 

LG Mannheim 22 O 
74/04 Kart. 

29.04.2005 Ο ενάγων δεν δικαιούται αποζηµίωσης από τον εναγόµενο λόγω 
της συµµετοχής του εναγόµενου σε σύµπραξη καθορισµού τιµών 
των ευρωπαϊκών χαρτοβιοµηχανιών (βάσει µεταβιβαζόµενων 
δικαιωµάτων)  
(άρθρο 823 παράγραφος 2 BGB, άρθρο 81 EΚ, άρθρα 1 και 33 
GWB) 

OLG Düsseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (V) 

10.06.2005 Ακύρωση της διαταγής απαγόρευσης της υπηρεσίας 
συµπράξεων της 17ης Ιουνίου 2004 όσον αφορά σύµπραξη ΜΜΕ 
στη διανοµή προκατασκευασµένων τµηµάτων σκυροδέµατος· 
αδυναµία προσδιορισµού της σοβαρότητας των επιπτώσεων στις 
συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών 
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BGH KZR 26/04 28.06.2005 Ακύρωση της απόφασης του βιοµηχανικού δικαστηρίου: ο 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία (αυτοκινητοβιοµηχανία) 
διέπει µόνο την απαλλαγή από την απαγόρευση που προβλέπεται 
στο άρθρο 81 παράγραφος 1· ο εν λόγω κανονισµός δεν 
συνεπάγεται πρότυπα συµπεριφοράς εφαρµοστέα στο Αστικό 
∆ίκαιο  
(Άρθρα 33 και 20 παράγραφοι 1 και 2 GWB· κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 1475/95· άρθρο 81 EΚ) 

OLG Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

05.07.2005 ∆ικαίωµα πληρωµής που προκύπτει από διάφορες εργασιακές 
συµβάσεις για την επεξεργασία απορριµµάτων γυαλιού· ακόµη 
και σε περίπτωση που η συµφωνηθείσα ελάχιστη εγγύηση του 
εναγόµενου δεν συµβιβάζεται µε την αντιµονοπωλιακή 
νοµοθεσία, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ της 
συµφωνίας για τις τιµές  
(άρθρο 81 παράγραφοι 1 και 2 ΕΚ· άρθρο 139 BGB) 

BGH KZR 14/04 26.07.2005 Αναστολή της διαδικασίας: η υποβολή στο ∆ΕΚ βάσει του 
άρθρου 234 EΚ για τη διευκρίνιση ζητήµατος που σχετίζεται µε 
τον κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία 
(αυτοκινητοβιοµηχανία) Κανονισµός  

BGH KZR 16/04 26.07.2005 Αναστολή της διαδικασίας: η υποβολή στο ∆ΕΚ βάσει του 
άρθρου 234 EΚ για τη διευκρίνιση ζητήµατος που σχετίζεται µε 
τον κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία 
(αυτοκινητοβιοµηχανία) Κανονισµός  

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων όσον αφορά µερική 
πρόσβαση σε υπηρεσίες απαράδεκτη: προτίµηση της διαδικασίας 
διαιτησίας σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Νόµου για τα 
Ταχυδροµεία  
(άρθρα 20 και 33 GWB· άρθρο 82 EΚ· άρθρο 31 του Νόµου για 
τα Ταχυδροµεία) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 11/05 (Kart) 

28.09.2005 Ο εναγόµενος δεν έχει δικαίωµα ενεργοποίησης των "καρτών 
SIM ": οι κάρτες SIM επιτράπηκε να τεθούν εκτός λειτουργίας 
διότι ο ενάγων τις χρησιµοποιούσε µε πύλη GSM, κατά 
παράβαση της σύµβασης, ώστε να µπορέσουν οι άλλες εταιρείες 
να σταµατήσουν τις τηλεφωνικές κλήσεις στο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας του ενάγοντα. ∆εν επιτρέπεται η χρήση των καρτών 
SIM για υπηρεσίες εµπορικών τηλεπικοινωνιών  
(άρθρα 19 και 20 GWB· άρθρο 82 EΚ· άρθρο 1 του Νόµου για 
την Απαγόρευση του Αθέµιτου Ανταγωνισµού (UWG)) 
 

OLG Düsseldorf 
VI-U 10/05 (Kart) 

28.09.2005 Ο εναγόµενος δεν έχει δικαίωµα ενεργοποίησης των "καρτών 
SIM ": οι κάρτες SIM επιτράπηκε να τεθούν εκτός λειτουργίας 
διότι ο ενάγων τις χρησιµοποιούσε µε πύλη GSM, κατά 
παράβαση της σύµβασης, ώστε να µπορέσουν οι άλλες εταιρείες 
να σταµατήσουν τις τηλεφωνικές κλήσεις στο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας του ενάγοντα. ∆εν επιτρέπεται η χρήση των καρτών 
SIM για υπηρεσίες εµπορικών τηλεπικοινωνιών  
(άρθρα 19 και 20 GWB· άρθρο 82 EΚ· άρθρο 1 του Νόµου για 
την Απαγόρευση του Αθέµιτου Ανταγωνισµού (UWG)) 
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LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005  ∆ικαίωµα εκτέλεσης συµφωνίας αποκλειστικής διανοµής  
(άρθρο 1 GWB· άρθρο 81 EΚ) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Απαράδεκτο των ρητρών στις συµβάσεις διαχείρισης πρατηρίων 
καυσίµων που χρησιµοποιούνται από τον εναγόµενο  
(άρθρο 16 παράγραφος 2 GWB· άρθρο 307 BGB· άρθρο 89β 
HGB· άρθρο 81 EΚ) 
 

 
 
 

Ισπανία 
 
Το 2005 διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, δέκα αποφάσεις κατ’εφαρµογή των άρθρων 81 ή 82 της 
Συνθήκης. 
 
Εννέα αποφάσεις αφορούσαν διαδικασίες που κινήθηκαν από πρατήρια καυσίµων κατά  
εταιρειών πετρελαιοειδών. Τα διαφιλονικούµενα ζητήµατα  µεταξύ εταιρειών πετρελαιοειδών 
και πρατηρίων καυσίµων ήταν στο σύνολό τους παρεµφερή και εστιάζονταν κυρίως στην 
πιθανή ακυρότητα των συµβάσεων εφοδιασµού. 
 
Οι πέντε από τις εν λόγω διαδικασίες αφορούσαν εφέσεις κατά αποφάσεων πρωτοβάθµιων 
δικαστηρίων. Πρωτοβάθµια δικαστήρια είναι είτε το “Juzgado de lo Mercantil” είτε το 
“Juzgado de Primera Instancia”, και δευτεροβάθµιο το “Audiencia Provincial”. 

Απόφαση αριθ. 42/05 της 31 ης Ιανουαρίου 2005 που εκδόθηκε από το Εφετείο "Audiencia 
Provincial", της Μαδρίτης, τµήµα 9. ∆ιάδικοι: Melón, SA & Zarza SL κατά Repsol SA. 

Στην αρχική απόφαση, η αγωγή των πρατηρίων καυσίµων Melón SA και Zarza SL 
απορρίφθηκε. Τα πρατήρια καυσίµων άσκησαν έφεση, αλλά το δευτεροβάθµιο δικαστήριο " 
Audiencia Provincial" επιβεβαίωσε την απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου ότι οι εν 
λόγω συµβάσεις ήταν “συµφωνίες περί προµήθειας”, ήτοι γνήσιες συµφωνίες 
αντιπροσωπείας.  
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Απόφαση αριθ. 14/05 της 22ας Μαρτίου 2005 του Πρωτοδικείου "Juzgado de lo Mercanti" 
αριθ. 2 της Μαδρίτης. ∆ιάδικοι: εµπιστευτικό. 

Ένας πρατηριούχος καυσίµων άσκησε αγωγή κατά µιας εταιρείας πετρελαιοειδών, η οποία, 
σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, καθόρισε τελικές τιµές για τους καταναλωτές και ζήτησε 
αποζηµίωση. Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήµατα. Χαρακτήρισε τη σύµβαση ως “µη 
γνήσια συµφωνία αντιπροσωπείας” βάσει των κατευθυντηρίων γραµµών για τους κάθετους 
περιορισµούς (Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2000). Κατά δεύτερο λόγο, 
αποφάνθηκε κατά της ύπαρξης καθορισµού τιµών, εφόσον η εταιρεία πετρελαιοειδών 
καθόρισε ανώτατες τιµές, δίνοντας την ευχέρεια στον πρατηριούχο να µειώσει τις τελικές 
τιµές, περικόπτοντας τα περιθώρια κέρδους του εις όφελος των καταναλωτών. Οι 
φορολογικού περιεχοµένου ισχυρισµοί του ενάγοντος σχετικά µε την υπόθεση αυτή 
απορρίφθηκαν επίσης. 

Απόφαση αριθ. 45/05 της 15ης Απριλίου 2005 του Πρωτοδικείου "Juzgado de lo Mercantil" 
αριθ. 5 της Μαδρίτης. ∆ιάδικοι: Aloyas SL κατά Repsol SA. 

Ένας πρατηριούχος καυσίµων άσκησε αγωγή ενώπιον του ειδικού αυτού πρωτοδικείου 
σχετικά µε την πιθανή ακυρότητα µιας σύµβασης εφοδιασµού και ζήτησε αποζηµίωση. Μετά 
από επανεξέταση της σύµβασης και της κατανοµής εµπορικών και οικονοµικών κινδύνων, 
καθώς και κινδύνων που αφορούν τα προϊόντα, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι συµβάσεις 
δεν µπορούν να θεωρηθούν ως συµφωνίες αντιπροσωπείας αλλά ως συµφωνίες 
µεταπώλησης. Κατά δεύτερο λόγο, απέρριψε τον ισχυρισµό του καθορισµού τιµών 
καταναλωτών εκ µέρους της εταιρείας πετρελαιοειδών. Το δικαστήριο θεώρησε ότι η ρήτρα 
αποκλειστικής διανοµής στην περίπτωση αυτή δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής του 
κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία και ότι υπήρχαν αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις που 
απαγορεύονται από το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ. Η ακυρότητα της ρήτρας αποκλειστικής 
διανοµής οδήγησε στην ακυρότητα της όλης σύµβασης. ∆εν χορηγήθηκε αποζηµίωση. 

Απόφαση αριθ. 368/05 της 5ης Ιουλίου 2005 του Εφετείου "Audiencia Provincial" της 
Μαδρίτης, τµήµα 21. ∆ιάδικοι: Rutamur SA κατά Repsol SA. 

 
Η έφεση απετέλεσε τµήµα της τακτικής διαδικασίας που κινήθηκε εκ µέρους των 
πρατηριούχων καυσίµων ενώπιον του Πρωτοδικείου “Juzgado de Primera Instancia” της 
Μαδρίτης, τµήµα 26. Στην αρχική απόφαση, η αγωγή που άσκησε ο πρατηριούχος Rutamur 
SA, στην οποία ισχυριζόταν ότι οι συµβάσεις έπρεπε να θεωρηθούν συµφωνίες µεταπώλησης 
από το 1993 και ζητούσε αποζηµίωση για την απώλεια εσόδων κατά τη διάρκεια των ετών 
αυτών, απορρίφθηκε. Το Εφετείο επιβεβαίωσε την απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, 
θεωρώντας ότι η σύµβαση δεν αποτελούσε συµφωνία µεταπώλησης αλλά γνήσια συµφωνία 
αντιπροσωπείας στην οποία δεν εφαρµόζεται η απαγόρευση του άρθρου 81 παράγραφος 1 
(κατά συνέπεια δεν ισχύει η εφαρµογή των κανονισµών χορήγησης απαλλαγής κατά 
κατηγορία). Τα έξοδα κατανεµήθηκαν µεταξύ των δύο διαδίκων. 
 
Απόφαση αριθ. 180/05 της 29ης Ιουλίου 2005 του Πρωτοδικείου "Juzgado de Primera 
Instancia" αριθ. 3 της Μαδρίτης. ∆ιάδικοι: LV Tobar e Hijos SL κατά Cepsa Estaciones de 
Servicio SA. 
 
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή ενός πρατηριούχου καυσίµων και αποφάνθηκε ότι ο εν 
λόγω πρατηριούχος είναι µεταπωλητής πετρελαϊκών προϊόντων και ότι από απόψεως των 
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κανονισµών απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 1984/1983 και (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 η 
σύµβαση µε την εταιρεία πετρελαιοειδών ήταν άκυρη στο σύνολό της. Τρεις πλευρές 
λήφθηκαν υπόψη από τον δικαστή. Πρώτον, η νοµική φύση της σύµβασης, η οποία είναι 
συµφωνία µεταπώλησης και όχι γνήσια συµφωνία αντιπροσωπείας, εφόσον ο πρατηριούχος 
αναλαµβάνει την ευθύνη του οικονοµικού κινδύνου. ∆εύτερον, η διακυβευόµενη συµφωνία 
δεν µπορεί να επωφεληθεί των ευεργετικών διατάξεων των κανονισµών απαλλαγής κατά 
κατηγορία, λόγω της επιβολής περιορισµού στην τιµή µεταπώλησης και του καθορισµού των  
περιθωρίων κέρδους από την εταιρεία πετρελαιοειδών. Τρίτον, η διάρκεια της 
διακυβευόµενης σύµβασης υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 
1 σηµείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1984/1983. Τέλος, η απόφαση προέβλεψε την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωµών σύµφωνα µε συµβάσεις αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών. 
 
Απόφαση αριθ. 191/05 της 3ης Οκτωβρίου 2005 του Εφετείου "Audiencia Provincial" του 
Albacete, τµήµα 2. ∆ιάδικοι: Conrado Quilez Alejo κατά Compañía Logística de 
Hidrocarburos SA & CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
Βασικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί για µια ακόµη φορά η νοµική φύση της σύµβασης 
µεταξύ του πρατηριούχου και των διανοµέων καυσίµων για οχήµατα. Στην υπόθεση αυτή, το 
δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιθυµία των µερών ήταν να συνάψουν σύµβαση 
αντιπροσωπείας. Επίσης, η απόφαση υπογραµµίζει τα κριτήρια (οικονοµικοί και επενδυτικοί 
κίνδυνοι) για να εκτιµηθεί κατά πόσον ένας µεταπωλητής είναι αντιπρόσωπος βάσει των 
κανόνων ανταγωνισµού της ΕΚ και σε σχέση µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτηµα ακύρωσης της σύµβασης και επιβεβαίωσε την 
πρωτόδικη απόφαση. 
 
Απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2005 του Εφετείου "Audiencia Provincial" της Μαδρίτης, τµήµα 
8. ∆ιάδικοι: I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL κατά Repsol SA. 
 
Ο ενάγων, πρατηριούχος καυσίµων, άσκησε αγωγή κατά της Repsol ισχυριζόµενος ότι η 
νοµική φύση της συµβατικής σχέσης ήταν συµφωνία µεταπώλησης και κατά συνέπεια 
τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 12 παράγραφος 1 σηµείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1984/1983 (εξαίρεση στο άρθρο 10). Κατά συνέπεια, η σύµβαση είναι άκυρη βάσει του 
άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε σύµφωνα µε τη νοµολογία του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου σχετικά µε τη λιανική πώληση καυσίµων για οχήµατα (αποφάσεις 
της 2ας Ιουνίου 2000 και της 21ης Ιουνίου 2001) καθώς και βάσει των κατευθυντήριων 
γραµµών της Επιτροπής. Καταρχάς θεώρησε ότι η εταιρεία I.D.Infraestructuras y Desarrollo 
είναι αντιπρόσωπος και ότι δεν υπάρχει µεταβίβαση κυριότητας των προϊόντων. Επίσης, ο 
λιανοπωλητής είχε την εναλλακτική δυνατότητα υποκατάστασης της συµφωνίας 
µεταπώλησης από συµφωνία αντιπροσωπείας και δεν έκανε χρήση του δικαιώµατος αυτού. 
∆εύτερον, το άρθρο 12, παράγραφος 2 του κανονισµού 1984/1983 πρέπει να εφαρµόζεται 
κατ’εξαίρεση στην προθεσµία του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) διότι η συµφωνία 
“αφορά πρατήριο καυσίµων που ο προµηθευτής µισθώνει στον µεταπωλητή ή επιτρέπει να το 
κατέχει ο µεταπωλητής σε κάποια άλλη βάση”. Τρίτον, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη δικτύου 
συµβάσεων αποκλειστικής προµήθειας που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισµό της 
αγοράς σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (∆ηλιµίτης). Κατόπιν αυτών, 
η έφεση απορρίφθηκε και επιβεβαιώθηκε η πρωτόδικη απόφαση. 
 
Απόφαση αριθ. 103/05 της 19ης Οκτωβρίου 2005 του Πρωτοδικείου "Juzgado de lo Mercantil" 
της Μαδρίτης, τµήµα 4. ∆ιάδικοι: Inversiones Cobasa SL κατά BP Oil España SA. 
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Σε αντίστοιχη υπόθεση, ο δικαστής αποφάνθηκε ότι η νοµική φύση της σύµβασης δεν ήταν 
συµφωνία µεταπώλησης αλλά συµφωνία αντιπροσωπείας. Πάντως, εξάχθηκε το συµπέρασµα 
ότι δεν ήταν γνήσια συµφωνία αντιπροσωπείας διότι ο µεταπωλητής ανέλαβε κάποια επίπεδα 
οικονοµικού κινδύνου. Ο δικαστής θεώρησε ότι το είδος και το µέγεθος του δικτύου 
προµηθευτών στην Ισπανία ούτε θίγει το διακρατικό εµπόριο ούτε οδηγεί σε περιορισµό του 
ανταγωνισµού. Επίσης, καµία διατήρηση της τιµής µεταπώλησης δεν επιβλήθηκε από τη 
σύµβαση. Όσον αφορά τη διάρκεια της σύµβασης, αποφασίστηκε ότι στην υπόθεση αυτή 
ήταν εφαρµοστέο το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού 1984/1983. Κατά συνέπεια η 
αγωγή του πρατηριούχου καυσίµων απορρίφθηκε. 
 
Απόφαση αριθ. 85/05 της 11ης Νοεµβρίου 2005 του Πρωτοδικείου "Juzgado de lo Mercantil" 
της Μαδρίτης, τµήµα 5. ∆ιάδικοι: Conduit Europe SA κατά Telefonica de España SAU. 
 
Η Telefónica διατάχθηκε να καταβάλει ποσό ύψους 639.003 ευρώ ως αποζηµίωση στην 
Conduit για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού (ισπανικός νόµος για τον ανταγωνισµό, 
άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ και άλλοι εθνικοί κανονισµοί). Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η 
Telefónica καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της παρέχοντας στην Conduit ελλατωµατικά 
και ελλειπή δεδοµένα.  

Είναι η πρώτη φορά που ισπανικό δικαστήριο χορήγησε αποζηµίωση για παραβίαση των 
κανόνων του ανταγωνισµού στην αγορά τηλεπικοινωνιών, µε βάση προηγούµενη καταγγελία 
της παραβίασης αυτής εκ µέρους της αρµόδιας ρυθµιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών, 
("Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones" (CMT)). Κατά συνέπεια η απόφαση 
ακολούθησε τη νοµολογία της ΕΚ (Courage). 

Τα γεγονότα χρονολογούνται από το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών καταλόγου στην Ισπανία 
και την έναρξη παροχής "118" υπηρεσιών. Η Telefónica έπρεπε να χορηγεί κατάλληλα 
συνδροµητικά δεδοµένα σε ανταγωνιστές ώστε να υπάρχει θεµιτός ανταγωνισµός. Πάντως, η 
CMT δήλωσε το 2003, κατόπιν καταγγελιών της Condui, ότι η Telefónica είχε παραβιάσει τις 
υποχρεώσεις αυτές. 
Η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι η Telefónica παρείχε στην Conduit 
ελλατωµατικά και ελλειπή δεδοµένα που προκάλεσαν στο νεοεισερχόµενο φορέα 
ανταγωνιστικό µειονέκτηµα και πρόσθετες δαπάνες που συνδέονταν µε τη δαπάνη 
αναζήτησης εναλλακτικών δεδοµένων και εκκαθάρισης των ελλατωµατικών δεδοµένων. Το 
δικαστήριο διέταξε την Telefónica να καταβάλει στην Conduit το εν λόγω κόστος καθώς και 
τα δικαστικά έξοδα. 
 
Απόφαση της 19ης Νοεµβρίου 2005 του Εφετείου "Audiencia Provincia" της Μαδρίτης, τµήµα 
11. ∆ιάδικοι: Multipetróleos SL κατά Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Η έφεση που άσκησε ο πρατηριούχος καυσίµων κατά της Cepsa είναι αντίστοιχη των λοιπών 
υποθέσεων που προαναφέρθηκαν. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είχε δικαιοδοσία για την 
εξέταση της υπόθεσης, πράγµα που είχε απορριφθεί από το πρωτοδικείο. Η ουσία της 
υπόθεσης αφορούσε τη φύση της σύµβασης. Παρότι εκδόθηκαν αντιφατικές αποφάσεις από 
τα διάφορα τµήµατα του εν λόγω δικαστηρίου “Audiencia Provincial”, η σύµβαση 
θεωρήθηκε ως σύµβαση αντιπροσωπείας και συµφωνία αποκλειστικής προµήθειας (δεν 
αναλαµβάνονται οι οικονοµικοί κίνδυνοι, δεν γίνεται µεταβίβαση της κυριότητας των 
προϊόντων, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής σε συµφωνία µεταπώλησης) και στην περίπτωση 
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αυτή δεν τυγχάνει εφαρµογής ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1984/1983. Κατά συνέπεια, η έφεση 
απορρίφθηκε. 
 

Γαλλία 

∆ιαταγές (για την παύση µιας παράβασης, την εκπλήρωσης µιας συµβατικής υποχρέωσης) 

Απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2005, Daimler Chrysler 
France 
 
Η υπόθεση αφορά την άρνηση χορήγησης άδειας βάσει του νέου κανονισµού για τον τοµέα 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας (ΕΚ) αριθ. 1400/2002, σε πρατηριούχο η σύµβαση του οποίου 
έληξε βάσει των διατάξεων του προηγούµενου κανονισµού αριθ. 1475/95. 
 
Το Εφετείο της Dijon διέταξε, επιβάλλοντας χρηµατική ποινή, τον βιοµήχανο να αναγνωρίσει 
τον διανοµέα ως εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η άρνηση 
του βιοµηχάνου να χορηγήσει άδεια σε αιτούντα που πληρούσε τις σχετικές προϋποθέσεις 
ήταν απόφαση που προκαλούσε διακρίσεις και αντίκειτο στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1400/2002. 
 
Το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε την ανάλυση του Εφετείου, αλλά 
αποφάνθηκε ότι δεν είχε αυτό το τελευταίο αρµοδιότητα να εκτιµήσει την καταλληλότητα 
της επιλογής των κριτηρίων του βιοµηχάνου. Κατά συνέπεια, το Ανώτατο Ακυρωτικό 
∆ικαστήριο ακύρωσε το σηµείο αυτό της απόφασης του Εφετείου και διαβίβασε την υπόθεση 
στο Εφετείο του Παρισιού. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 
Αποφάσεις ακυρότητας 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 12ης Απριλίου 2005, Ténor 
 
Με την απόφαση αριθ. 04-D-48 της 14ης Οκτωβρίου 2004, το Συµβούλιο του Ανταγωνισµού 
αποφάνθηκε ότι η France Télécom και η SFR παραβίασαν τις διατάξεις του άρθρου 82 της 
Συνθήκης, επιβάλλοντας τέλη που απέτρεπαν τους νεοεισερχόµενους στην αγορά σταθερής 
τηλεφωνίας να προτείνουν, µέσω διασύνδεσης των δύο φορέων εκµετάλλευσης δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας, ανταγωνιστικές προσφορές υποκατάστασης της σταθερής από την 
κινητή τηλεφωνία, χωρίς να υποστούν ζηµίες. Το Συµβούλιο του Ανταγωνισµού θεώρησε ότι 
οι πρακτικές αυτές είχαν ως αποτέλεσµα να αποτρέπουν την είσοδο στην αγορά σε νέους 
φορείς εκµετάλλευσης εφόσον, για να ασκήσουν δραστηριότητες στην αγορά δεν είχαν καµία 
άλλη τεχνική λύση παρά να διασυνδεθούν µε τα δίκτυα της France Télécom και της SFR. 
 
Το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και αποφάνθηκε ότι η France Télécom και η SFR δεν 
παραβίασαν τις διατάξεις του άρθρου 82 της Συνθήκης. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 2ας Μαρτίου 2005, Kitch Moto sarl κατά Suzuki 
France 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
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Για να καταστήσει βάσιµη τη λήξη µιας συµφωνίας αποκλειστικότητας, ως καταχρηστικής 
και δυσβάστακτης, την οποία συνήψε µε τη Suzuki, η Kitch Moto άσκησε έφεση κατά 
απόφασης του Εµποροδικείου του Παρισιού, επικαλούµενη τον κανονισµό χορήγησης 
απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της 22ας ∆εκεµβρίου 1999 για την 
εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες κάθετων συµφωνιών. 
 
Ζήτησε από το Εφετείο να ακυρώσει το άρθρο 2 της συµφωνίας αποκλειστικότητας, το οποίο 
παραβίασε, βάσει του άρθρου 4β του κανονισµού χορήγησης απαλλαγής, που απαγορεύει 
εδαφικούς περιορισµούς υπό ορισµένους όρους. Ισχυρίστηκε ότι µπορούν να απαγορευτούν 
µόνον ενεργητικές πωλήσεις εκτός του δικτύου. 
 
Το Εφετείο απέρριψε την έφεση µε το σκεπτικό ότι η ρήτρα γεωγραφικού περιορισµού που 
περιλαµβανόταν στη συµφωνία αποκλειστικότητας δεν παραβίαζε τις διατάξεις του άρθρου 4 
στοιχείο γ) του κανονισµού, που επιτρέπει “τη δυνατότητα απαγόρευσης πωλήσεων σε µέλος 
του δικτύου από µη εγκεκριµένο σηµείο εγκατάστασης ”. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 12ης Απριλίου 2005, έφεση της Export Press κατά της 
απόφασης του Συµβουλίου του Ανταγωνισµού αριθ. 04-D-45 της 16ης Σεπτεµβρίου 2004 
 
Ο νόµος της 2ας Απριλίου 1947 σχετικά µε το καθεστώς των επιχειρήσεων ηµερήσιου και 
περιοδικού τύπου και της διανοµής τους προβλέπει ότι η λιανική πώληση στα υπερπόντια 
διαµερίσµατα προορίζεται µόνο για τους εκδότες και τις υπηρεσίες διανοµής τύπου. 
 
Το Συµβούλιο του Ανταγωνισµού κήρυξε απαράδεκτη µια προσφυγή της Export Press κατά 
των πρακτικών αποκλεισµού εκ µέρους της NMPP, που κατείχε δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά, µε το σκεπτικό ότι εφόσον δεν ήταν ούτε υπηρεσία διανοµής τύπου ούτε εκδότης, η 
Export Press δεν είχε έννοµο συµφέρον να εµπλακεί στη διαδικασία. 
Η Export Press άσκησε έφεση µε το σκεπτικό ότι ο νόµος του 1947 ήταν αντίθετος προς τις 
διατάξεις των άρθρων 82 και 86 της Συνθήκης. Το Εφετείο επιβεβαίωσε την ανάλυση του 
Συµβουλίου του Ανταγωνισµού και αποφάνθηκε ότι δεν συνέτρεχε κανένας λόγος να εξαχθεί 
το συµπέρασµα ότι το καθεστώς των επιχειρήσεων τύπου όπως θεσπίστηκε από τον νόµο του 
1947 αντίκειτο προς τις διατάξεις των άρθρων 82 και 86 της Συνθήκης και κατά συνέπεια 
αυτό δεν µπορούσε να αντιταχθεί κατά της Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2005, SPEA 
 
Το Σωµατείο Ευρωπαίων Επαγγελµατιών Αυτοκινητιστών (Syndicat des Professionnels 
Européens de l’Automobile "SPEA") προέβαλε τον ισχυρισµό ότι η Renault και η ένωση 
αντιπροσώπων της ασκούσαν αντιανταγωνιστικές πρακτικές µε στόχο τον περιορισµό των 
παράλληλων εισαγωγών αυτοκινήτων οχηµάτων µέσω, καταρχάς, της υποστήριξης των 
πωλήσεων για τους αντιπροσώπους που έχουν ανταγωνισµό από ανεξάρτητους  µεταπωλητές 
που εδρεύουν στο εξωτερικό και κατά δεύτερο λόγο, της απαγόρευσης χορήγησης µέσω του 
δικτύου εκπτώσεων για ορισµένα µοντέλα. 
 
Το Εφετείο επιβεβαίωσε την ανάλυση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού στην απόφασή του 
αριθ. 03-D-66, αποφαινόµενο ότι η υποστήριξη που δόθηκε στους αντιπροσώπους 
δικαιολογείται για χορήγηση απαλλαγής βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1475/95 της 28ης 
Ιουνίου 1995 (µε εξαίρεση ορισµένες αποκλειστικές ή επιλεκτικές διανοµές αυτοκινήτων 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
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οχηµάτων και συµφωνίες εξυπηρέτησης των πελατών), εφόσον δεν είχε ως επίπτωση τον 
περιορισµό της εµπορικής ελευθερίας των αντιπροσώπων, διανοµέων εκτός του δικτύου και 
των τελικών χρηστών, αλλά αντίθετα είχε θετικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό, 
επιτρέποντας τη διατήρηση της πυκνότητας του δικτύου και της ποιότητας των 
προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς επίσης, επιφέροντας αισθητή µείωση των τιµών. 
 
Επίσης, το Εφετείο θεώρησε ότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη καµίας συµφωνίας µεταξύ του 
κατασκευαστή και των αντιπροσώπων του µε στόχο την απαγόρευση της χορήγησης 
εκπτώσεων από το δίκτυο για ορισµένα µοντέλα. 
Το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο υποστήριξε την ανάλυση του Εφετείου. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Απόφαση του Περιφερειακού ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου της 3ης Φεβρουαρίου 2005, 
Brasseries Kronenbourg SA 
 
Η εταιρεία Brasseries Kronenbourg SA κατήγγειλε µια συµφωνία προµήθειας µπίρας που 
συνήψε µε την καφετέρια "Le Victor Hugo", ισχυριζόµενη ότι αυτή η τελευταία δεν είχε 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της συµφωνίας. 
 
Το Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Στρασβούργου θεώρησε ότι η συµφωνία καλυπτόταν από 
τον κανονισµό για τη χορήγηση απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 2790/1999, εφόσον το 
µερίδιο αγοράς της Brasseries Kronenbourg δεν υπερέβαινε το 30% της σχετικής αγοράς, 
έστω και εάν ο όγκος της µπίρας θεωρείτο ότι ήταν συµβατικά υπερβολικός. 
 
Το δικαστήριο θεώρησε ότι εάν το µερίδιο αγοράς της εταιρείας Brasseries Kronenbourg δεν 
επιτρέπει την αυτόµατη απαλλαγή βάσει του κανονισµού, τότε θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της 
καφετέριας να αποδείξει ότι η συµφωνία δεν πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής. Στην 
απόφασή του το ∆ικαστήριο απέρριψε λόγω έλλειψης αποδείξεων την αίτηση του ιδιοκτήτη 
της καφετέριας για την κήρυξη της συµφωνίας ως άκυρης. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 21ης Σεπτεµβρίου 2005, Jean-Louis David France 
 
Η εταιρεία Socovi, ζητώντας από το Εφετείο να κηρύξει καταχρηστική τη ρήτρα συναίνεσης 
που περιλαµβανόταν στη συµφωνία franchise που συνήψε µε την εταιρεία Jean-Louis David, 
ισχυρίστηκε ότι η τελευταία αυτή εταιρεία έπρεπε να αποδείξει τη νοµιµότητα της ρήτρας 
βάσει του άρθρου 81 της Συνθήκης. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις 
ότι το δίκτυο franchise της εταιρείας Jean-Louis David επηρέαζε το ενδοκοινοτικό εµπόριο 
και θεώρησε ότι η εν λόγω ρήτρα δεν αποτελούσε βασικό περιορισµό του ανταγωνισµού που 
απαγορεύεται από τους κανονισµούς χορήγησης απαλλαγής κατά κατηγορία 4082/88 και 
2790/1999. 
 
Το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του Εµποροδικείου του Παρισιού της 23ης Μαΐου 
May 2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 8ης Ιουνίου 2005, LCJ Diffusion SA κατά La Roche-
Posay SA και Cosmétique Active France SNC 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
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Η εταιρεία κατασκευής καλλυντικών La Roche-Posay διακινεί τα προϊόντα της µέσω 
επιλεκτικού δικτύου διανοµής στο οποίο συµµετέχει η Cosmétique Active France. Επειδή το 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο διέταξε την LCJ Diffusion, εταιρεία εκτός του δικτύου, να παύσει 
να πωλεί τα προϊόντα της La Roche-Posay, η LCJ Diffusion ζήτησε από το Εφετείο να 
αποφανθεί για το κατά πόσον οι συµφωνίες της La Roche-Posay αιτιολογούσαν τη χορήγηση 
απαλλαγής βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 3. 
 
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι συµφωνίες δεν περιείχαν ρήτρες που απαγορεύονταν από 
το άρθρο 4 του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 και ότι η 
απαλλαγή που χορηγήθηκε από τον εν λόγω κανονισµό δεν τύγχανε εφαρµογής µόνον λόγω 
της υπέρβασης του ορίου του 30% του µεριδίου αγοράς η οποία επιπλέον δεν ήταν η οικεία 
αγορά. 
 
Το Εφετείο επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
∆ικονοµικά ζητήµατα (π.χ. βάρος της αποδείξεως, ζητήµατα δικαιοδοσίας κλπ.) 

 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 15ης Ιουνίου 2005, Automobiles de Gap SA 
Η εταιρεία Automobiles de Gap SA άσκησε έφεση ισχυριζόµενη ότι η εταιρεία Automobiles 
Citroën SA έθεσε υπερβολικά υψηλούς στόχους πωλήσεων στις συµφωνίες αντιπροσωπείας, 
πράγµα που την κατέστησε αφερέγγυα. 
 
Το Εφετείο σηµείωσε ότι ο κανονισµός 123/85 που αφορά ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών 
διανοµής και εξυπηρέτησης των πελατών πριν και µετά την πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων, 
όπως διατυπώθηκε κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, προβλέπει ότι “τα άρθρα 1, 2 και 3 
εφαρµόζονται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλεται στον αντιπρόσωπο που 
ασκεί τη δραστηριότητά του µέσα στη συµφωνηµένη περιοχή και για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα, [α] να πωλεί ελάχιστη ποσότητα συµβατικών αγαθών … ”, εκτός εάν τα κριτήρια 
που ορίστηκαν για την επίτευξη των στόχων αυτών δεν είναι αντικειµενικά και προκαλούν 
διακρίσεις. 
 
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η µέθοδος που υιοθετήθηκε βασιζόταν συγκεκριµένα και 
αντικειµενικά όχι µόνον στα χαρακτηριστικά της µάρκας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
αλλά επίσης στα σχετικά προηγούµενα αποτελέσµατα του αντιπροσώπου. 
 
Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση του Εµποροδικείου. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 22ας Φεβρουαρίου 2005, JC Decaux SA κατά 
απόφασης του Συµβουλίου του Ανταγωνισµού 04-D-32 της 8ης Ιουλίου 2004 
 
Το Συµβούλιο του Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµο στην Decaux βάσει του άρθρου 82 της 
συνθήκης ΕΚ, ύψους 700 000 ευρώ, για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά 
προµήθειας των τοπικών αρχών σε διαφηµιστικό οδικό εξοπλισµό. 
 
Το Εφετείο του Παρισιού απέρριψε τον ισχυρισµό της Decaux ότι το Συµβούλιο του 
Ανταγωνισµού είχε υπερβεί τα όρια της αρµοδιότητάς του στην περίπτωση αυτή, 
απαγορεύοντας πρακτικές που δεν καλύπτονταν από το παραπεµπτικό. Το δικαστήριο 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
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αποφάνθηκε, βάσει της ισχύουσας νοµολογίας, ότι αφής στιγµής µια υπόθεση παραπεµφθεί 
σε αυτό, το Συµβούλιο του Ανταγωνισµού έχει αρµοδιότητα να ερευνήσει όλα τα πραγµατικά 
περιστατικά και τις πρακτικές που επηρεάζουν την αγορά στην οποία αναφέρεται το 
παραπεµπτικό και κατά συνέπεια να εξετάσουν πρακτικές που δεν καλύπτονται από την 
έρευνα, αρκεί να έχουν το ίδιο αντικείµενο ή το ίδιο αποτέλεσµα µε εκείνες που 
καταγγέλθηκαν, ακόµα και αν οι πρακτικές αυτές συνεχίστηκαν µετά την παραποµπή. 
 
Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση του Συµβουλίου του Ανταγωνισµού. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Απόφαση Εφετείου του Παρισιού της 24ης Μαΐου 2005, Digitechnic 
 
Το Εφετείο του Παρισιού εκδίκασε έφεση κατά απόφασης του Συµβουλίου του 
Ανταγωνισµού (04-D-76) που απέρριπτε καταγγελία της Digitechnic, επιχείρησης 
συναρµολόγησης υπολογιστών, κατά πρακτικών εκ µέρους της Microsoft, εταιρείας µε 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά λειτουργικών συστηµάτων προσωπικών υπολογιστών όσον 
αφορά τα λογισµικά για εξοπλισµό γραφείων. Το Συµβούλιο του Ανταγωνισµού θεώρησε ότι 
δεν υπήρχαν αποδείξεις για τις εικαζόµενες πρακτικές της παρακράτησης αδειών και των 
διακρίσεων στις τιµές, ότι η Digitechnic δεν είχε εµποδιστεί στη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων συναρµολόγησης και ότι οι διακρίσεις των τιµών αιτιολογούνταν από 
αντικειµενικούς λόγους. 
 
Αντίθετα, το Εφετείο αποφάνθηκε ότι δεν µπορούσε να αποκλειστεί η δυνατότητα 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους της Microsoft στις δύο σχετικές αγορές, 
διαφοροποιώντας τη χορήγηση αδειών διανοµής σε εταιρείες συναρµολόγησης και 
επιβάλλοντάς τους τιµές πολύ διαφορετικές από τις επιβληθείσες τιµές σε άλλους 
κατασκευαστές εξοπλισµού. 
 
Το Εφετείο ακύρωσε την απόφαση του Συµβουλίου του Ανταγωνισµού και παρέπεµψε εκ 
νέου την υπόθεση στο Συµβούλιο Ανταγωνισµού για περαιτέρω έρευνα. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Απόφαση του Περιφερειακού ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου της 4ης Φεβρουαρίου 2005, 
Brasseries Kronenbourg SA: Το εθνικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για την εφαρµογή των 
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης 
 
Η εταιρεία Brasseries Kronenbourg κατήγγειλε τη συµφωνία προµήθειας µπίρας που συνήψε 
µε την JBEG sarl. Αυτή η τελευταία προσέφυγε στο δικαστήριο ζητώντας την αναστολή της 
απόφασης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη συµβατότητα 
της συµφωνίας βάσει του άρθρου 81 της Συνθήκης. 
 
Η αίτηση της JBEG απορρίφθηκε βάσει του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 που 
παρέχει δικαιοδοσία στα δικαστήρια των κρατών µελών να εφαρµόζουν το άρθρο 81 της 
Συνθήκης, καθώς επίσης να εφαρµόζουν τους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο της 
εφαρµογής εθνικού δικαίου σχετικά µε περιοριστικές πρακτικές ή καταχρήσεις δεσποζουσών 
θέσεων. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 21ης Σεπτεµβρίου 2005, Jean-Louis David France 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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Το Εφετείο αποφάνθηκε ότι δεν είχε αποδειχθεί κατά πόσον το δίκτυο franchise του Jean-
Louis David France θα µπορούσε να επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εµπόριο. ∆εν προέκυψε σε 
καµία περίπτωση ότι η αµφισβητούµενη ρήτρα, που αποτελούσε ένα µέσο για να υλοποιηθεί 
το "intuitus personae" που χαρακτηρίζει τη συµφωνία franchise και που σχεδιάστηκε για να 
αποτραπεί το να περιέλθει απευθείας σε ανταγωνιστή το όφελος της τεχνογνωσίας και της 
τεχνικής συνδροµής, παραβίαζε, ως σηµαντικός περιορισµός του ανταγωνισµού, τους 
κανόνες που προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας 
∆εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε 
ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών. 
 
Το Εφετείο του Παρισιού επιβεβαίωσε την απόφαση του Εµποροδικείου του Παρισιού. 
 
Απόφαση του Εφετείου του Παρισιού της 26ης Ιανουαρίου και της 16ης Φεβρουαρίου 2005, 
Volkswagen 
 
Ο Claude Petit και ο Raphaël Petit, αντιπρόσωποι του δικτύου της Volkswagen France, 
προσέφυγαν κατά της τελευταίας αυτής επιχείρησης λόγω της αποτυχίας της να τους 
βοηθήσει να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό των αντιπροσώπων της βελγικής Volkswagen 
που προέβαιναν σε παράλληλες εισαγωγές. 
 
Το Εφετείο αποφάνθηκε ότι η παροχή εκ µέρους ενός προµηθευτή συνδροµής ή υποστήριξης 
στα µέλη του δικτύου του δεν είναι παράνοµη από µόνη της βάσει του άρθρου 81 της 
Συνθήκης. Πάντως, θεώρησε ότι η Volkswagen France δεν ήταν υποχρεωµένη να 
αντισταθµίσει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των τιµών που εφαρµόζονται στο δίκτυό της και 
των τιµών που εφαρµόζονται από αντιπροσώπους σε άλλα κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, η 
έφεση δεν έγινε δεκτή. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Κατάλογος των δικαστικών αποφάσεων βάσει των άρθρων 81 ή 82 της Συνθήκης του 2005 
 

Απόφαση Άρθρο 81 Άρθρο 82 

21/9/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise κατά Jean-Louis David 
France SA 

X  

12/7/2005 Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο: 
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile 
κατά Renault/Peugeot: Επιβεβαίωσε την απόφαση του Συµβουλίου 
του Ανταγωνισµού 

X  

28/6/2005 Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο: 
Garage Gremeau SA κατά Daimler Chrysler France SA 

X  

15/6/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé κατά 
Automobiles Citroën SA: Έφεση 

X  

8/6/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
LCJ Diffusion SA κατά La Roche Posay SA and Cosmétique Active 
France SA 

X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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24/5/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
Digitechnic sarl κατά Microsoft (εκκρεµεί µετά την ακύρωση της 
απόφασης του Συµβουλίου του Ανταγωνισµού: αναποµπή στο 
Συµβούλιο του Ανταγωνισµού για περαιτέρω έρευνα) 

 X 

12/4/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
Έφεση της Export Press: η έφεση απορρίπτεται 

 X 

12/4/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
France Télécom and SFR κατά Ténor: η απόφαση ανατρέπεται 

 X 

2/3/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
Kitch Moto sarl κατά Suzuki France SA 

X  

22/2/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
Έφεση της JC Decaux SA: η έφεση απορρίπτεται 

 X 

4/2/2005: Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Στρασβούργου: 
Kronenbourg κατά JBEG sarl 

X  

3/2/2005 Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Στρασβούργου: 
Kronenbourg κατά Café le Victor Hugo sarl  

X  

26/1/2005 και 16/2/2005 Εφετείο του Παρισιού: 
Volkswagen France κατά Bellevue Auto SA, Claude Petit and 
Raphaël Petit 

X  

Κάτω Χώρες 
Τα ολλανδικά δικαστήρια εφάρµοσαν τους κανόνες του ανταγωνισµού της ΕΚ στις 
αποφάσεις που απαριθµούνται παρακάτω. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα ολλανδικά 
δικαστήρια ερµήνευσαν τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ κατά την εφαρµογή του 
ολλανδικού νόµου για τον ανταγωνισµό, εφόσον ο νόµος αυτός βασίζεται στη νοµοθεσία 
ανταγωνισµού της ΕΚ. Το Πρωτοδικείο του Ρότερνταµ αποφάνθηκε συγκεκριµένα στις 
αποφάσεις του ότι η σύγκριση µε το κοινοτικό δίκαιο γίνεται µόνο κατά την εφαρµογή του 
ουσιαστικού δικαίου. 
 
1. Απόφαση του Πρωτοδικείου της Χάγης της 24ης Μαρτίου 2005, 04/694 και 04/695, 
Marketing Displays International Inc. κατά VR (αστική διαδικασία) 
 
Η υπόθεση αφορά την εκτέλεση τριών αµερικανικών αποφάσεων διαιτησίας βάσει του 
ολλανδικού Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και της συνθήκης της Νέας Υόρκης. Η διαδικασία 
απέρρευσε από έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου της Χάγης στα πλαίσια 
διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων (βλέπε έκθεση ΕΚ του 2004 Marketing Displays 
International Inc. κατά VR Van Raalte Reclame B.V. της 27ης Μαΐου 2004, KG/RK 2002-979 
και 2002-1617). Το δικαστήριο αναφέρθηκε καταρχάς στην υπόθεση Eco Swiss (C-126/97), 
επί της οποίας το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ 
αποτελεί ζήτηµα δηµόσιας τάξης. Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο της Χάγης µπορεί να 
ακυρώσει απόφαση διαιτησίας εάν συγκρούεται µε τη δηµόσια τάξη. Το δικαστήριο 
συµφώνησε µε την απόφαση του Προέδρου του Πρωτοδικείου της Χάγης ότι η συµφωνία 
άδειας εκµετάλλευσης αντίκειται στο άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και 
απέρριψε την εκτέλεση των αποφάσεων διαιτησίας. Το δικαστήριο δεν εξέτασε εάν η 
συµφωνία άδειας εκµετάλλευσης πληρούσε τα κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφος 3 της 
συνθήκης ΕΚ, διότι θεώρησε ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 δεν έχει αναδροµική ισχύ. 
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Με άλλα λόγια, το εθνικό δικαστήριο δεν µπορεί να χορηγήσει απαλλαγή από το άρθρο 81 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ για συµφωνία που προηγήθηκε της 1ης Μαΐου 2004. 
 
2. Απόφαση του Προέδρου του Πρωτοδικείου της Zwolle της 4ης Απριλίου 2005, 106345/KG 
ZA 05-92, Bicycle shop [A] κατά Polar Electro Nederland B.V. (διαδικασία ασφαλιστικών 
µέτρων) (αστική διαδικασία) 
 
Η υπόθεση αφορά τη λύση µιας συµφωνίας διανοµής εκ µέρους του προµηθευτή Polar, διότι 
ο διανοµέας Α δεν συµφωνούσε µε την αλλαγή του συστήµατος διανοµής. Ο διανοµέας Α 
ζητούσε από τον προµηθευτή Polar να προµηθεύει τα προϊόντα του σύµφωνα µε το 
προηγούµενο σύστηµα. Ο διανοµέας Α ισχυρίστηκε ότι ο προµηθευτής Polar προέβη σε 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 82 ΕΚ και του 
τµήµατος 24 του ολλανδικού νόµου για τον ανταγωνισµό. Ο διανοµέας Α ισχυρίστηκε επίσης 
ότι εάν θεωρηθεί ότι ο προµηθευτής Polar ασκεί δραστηριότητα σε σύστηµα επιλεκτικής 
διανοµής, δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφος 3 ή του κανονισµού απαλλαγής 
κατά κατηγορία για τους κάθετους περιορισµούς. Ο προµηθευτής Polar ισχυρίστηκε ότι δεν 
ασκεί δραστηριότητα µε βάση ένα επιλεκτικό σύστηµα διανοµής αλλά µε βάση ένα 
αποκλειστικό σύστηµα διανοµής. 
 
Το δικαστήριο καταρχήν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το άρθρο 81 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ δεν αναφέρεται σε συµφωνίες που δεν επηρεάζουν αισθητά το εµπόριο 
(Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας). Στη 
συνέχεια το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το τµήµα 7 παράγραφος 1 του ολλανδικού νόµου για 
τον ανταγωνισµό που αποτελεί το εθνικό αντίστοιχο της Ανακοίνωσης για τις συµφωνίες 
ήσσονος σηµασίας, δεν τυγχάνει εφαρµογής στη συγκεκριµένη υπόθεση. Στη συνέχεια το 
δικαστήριο αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τους κάθετους περιορισµούς. 
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο προµηθευτής Polar δεν υπέβαλε καθόλου στοιχεία σχετικά 
µε το µερίδιο αγοράς του και κατά συνέπεια το δικαστήριο δεν µπορεί να επικαλεστεί το όριο 
του 30% που απαιτείται σύµφωνα µε τον κανονισµό χορήγησης απαλλαγής κατά κατηγορία 
για τους κάθετους περιορισµούς. Επίσης θεώρησε ότι ο προµηθευτής Polar δεν απέδειξε ότι 
οι διανοµείς του µπορούσαν να πωλούν µόνο σε συγκεκριµένη εδαφική επικράτεια, πράγµα 
που αποτελεί τυπικό στοιχείο µιας συµφωνίας αποκλειστικής διανοµής. Κατόπιν αυτών, το 
δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο προµηθευτής Polar δεν απόδειξε ότι ασκεί δραστηριότητες 
βάσει συστήµατος αποκλειστικής διανοµής, αλλά µάλλον βάσει συστήµατος επιλεκτικής 
διανοµής. Εφόσον δεν απορρέει ότι το σύστηµα διανοµής του προµηθευτή Polar πληροί τα 
κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ και του τµήµατος 6 παράγραφος 3 
του ολλανδικού νόµου για τον ανταγωνισµό, το δικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το 
σύστηµα διανοµής του προµηθευτή Polar αντίκειται στο κοινοτικό και ολλανδικό δίκαιο του 
ανταγωνισµού. Λόγω του ότι η τροποποίηση του συστήµατος διανοµής απετέλεσε λόγο για 
τη λύση της συµφωνίας διανοµής και το νέο σύστηµα διανοµής αντίκειται προς το κοινοτικό 
και ολλανδικό δίκαιο του ανταγωνισµού, η λύση της συµφωνίας διανοµής θεωρήθηκε ότι 
αντίκειται προς το ολλανδικό αστικό δίκαιο όσον αφορά την αρχή της νοµιµότητας. Το 
δικαστήριο διέταξε τον προµηθευτή Polar να προµηθεύει τα προϊόντα του στον διανοµέα Α 
µέχρι τη νόµιµη λήξη της παλαιάς συµφωνίας διανοµής. Το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε κατά 
πόσον ο προµηθευτής Polar προέβη σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του. 
 
3. Απόφαση του Πρωτοδικείου του Άµστερνταµ της 23ης Ιουνίου 2005, 1974/04 KG, ενάγων 
κατά Chevrolet Nederland B.V.(πρώην Daewoo Motor Benelux B.V.) (αστική διαδικασία) 
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Το 2002, η Daewoo κατήγγειλε νοµίµως µια σύµβαση αντιπροσωπείας µε τον ενάγοντα. 
Κατόπιν αυτού, ο ενάγων ζήτησε από την Daewoo να οριστεί ως εξουσιοδοτηµένος 
επισκευαστής της Daewoo. Η Daewoo αρνήθηκε το αίτηµα αυτό µε την αιτιολογία ότι η 
επαγγελµατική σχέση µεταξύ Daewoo και ενάγοντα είχε επιδεινωθεί σε βαθµό που ο ενάγων 
δεν µπορούσε να οριστεί ως εξουσιοδοτηµένος επισκευαστής. Το βασικό ερώτηµα στην 
υπόθεση αυτή είναι κατά πόσον ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 υποχρεώνει την Daewoo 
να συνάψει σύµβαση εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή µε τον ενάγοντα. Το δικαστήριο 
συµφώνησε µε την απόφαση του προέδρου του Πρωτοδικείου του Haarlem ότι η υποχρέωση 
σύναψης σύµβασης δεν απορρέει από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (βλέπε έκθεση ΕΚ 
του 2004, ενάγων κατά Daewoo Motor Benelux B.V. της 28ης Σεπτεµβρίου 2004, 103753/KG 
ZA 04-347). Το δικαστήριο αποφάνθηκε επίσης ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 δεν 
εµπόδιζε την Daewoo να καταγγείλει µια σύµβαση εξουσιοδοτηµένου επισκευαστή. 
Σύµφωνα µε το δικαστήριο, η Daewoo θα µπορούσε να αρνηθεί την επαφή µε τον ενάγοντα, 
για τους ίδιους λόγους που θα ήταν δυνατό να καταγγείλει µια σύµβαση εξουσιοδοτηµένου 
επισκευαστή. Λόγω της επιδείνωσης της επιχειρηµατικής σχέσης µεταξύ Daewoo και 
ενάγοντα µε υπαιτιότητα του ενάγοντα (ο ενάγων, για παράδειγµα, αρνήθηκε να πληρώσει 
δύο φορές και αρνήθηκε να αγοράσει πρώην ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα όπως είχε 
συµφωνηθεί) θεώρησε ότι η Daewoo νοµίµως αρνήθηκε να συνάψει σύµβαση µε τον 
ενάγοντα. 

 
4. Απόφαση του Προέδρου του ∆ικαστηρίου της Ουτρέχτης της 3ης Νοεµβρίου 2005, 201038 
KG ZA 05-911, PCA κατά Peugeot Nederland N.V. (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων) 
(αστική διαδικασία) 
 
Η Peugeot Nederland είναι ολλανδική εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων οχηµάτων Peugeot. 
Όσον αφορά τη διανοµή, επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων οχηµάτων Peugeot, η 
Peugeot επέλεξε περιορισµένο αριθµό διανοµέων και επισκευαστών. Για την επισκευή και 
συντήρηση των αυτοκινήτων οχηµάτων Peugeot, οι επισκευαστές χρειάζονται ειδική τεχνική 
ενηµέρωση/διαγνωστικό εξοπλισµό όσον αφορά τα λογισµικά που εµπεριέχονται στα 
αυτοκίνητα οχήµατα Peugeot. Η Peugeot είχε δύο συστήµατα για τον εξοπλισµό της, ένα 
πλήρες (PPS) για εξουσιοδοτηµένους διανοµείς και επισκευαστές και ένα περιορισµένο 
(PPRI) για ανεξάρτητους επισκευαστές. Οι αντιπρόσωποι PCA είναι ανεξάρτητοι 
επισκευαστές που επιδιώκουν πρόσβαση στο πλήρες σύστηµα. 
 
Το βασικό ερώτηµα στην υπόθεση αυτή είναι κατά πόσον η Peugeot είναι υποχρεωµένη να 
ενηµερώνει τους ανεξάρτητους επισκευαστές κατά τον ίδιο τρόπο µε τους εξουσιοδοτηµένους 
επισκευαστές. Κατ’ αρχήν η Peugeot ισχυρίστηκε ότι η παραβίαση του άρθρου 4 παράγραφος 
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σηµαίνει µόνο ότι οι συµφωνίες µεταξύ της Peugeot 
και των εξουσιοδοτηµένων διανοµέων και επισκευαστών της δεν απαλλάσσονται πλέον βάσει 
του κανονισµού. Πάντως, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 
είχε άµεση εφαρµογή, πράγµα που σηµαίνει ότι η Peugeot έπρεπε να τηρήσει τις υποχρεώσεις 
της βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισµού. 
 
Κατά δεύτερο λόγο, η Peugeot ισχυρίστηκε ότι δεν παραβίασε το άρθρο 4 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 και αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 26 του 
κανονισµού. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα συστήµατα PPS και PPRI ή σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται ως συστήµατα τεχνογνωσίας. Η Peugeot 
εσφαλµένα απέρριψε την πρόσβαση των ανεξάρτητων επισκευαστών στο πλήρες σύστηµα. 
Το δικαστήριο θεωρεί την εσφαλµένη αυτή απόρριψη ως ένα είδος κατάχρησης, όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 26 του κανονισµού. Σύµφωνα µε το δικαστήριο, η 
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Peugeot ενήργησε παράνοµα έναντι των αντιπροσώπων PCA και πρέπει να τους χορηγήσει 
πρόσβαση στις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του 
κανονισµού. 
 
5. Απόφαση του ∆ευτεροβάθµιου Εµποροδικείου της 7ης ∆εκεµβρίου 2005, AWB 04/237 και 
04/249 9500, Secon Group B.V./ G-Star International B.V. κατά the NMa (διοικητική 
διαδικασία) 
 
Η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών επέβαλε πρόστιµο στη Secon διότι παραβίασε το 
τµήµα 6 του ολλανδικού νόµου για τον ανταγωνισµό (γενική απαγόρευση των καρτέλ βάσει 
του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ). Στους γενικούς όρους πωλήσεών της, η Secon περιέλαβε 
διατάξεις που οδηγούσαν σε απαγόρευση µεταπώλησης, συνιστώντας ελάχιστες τιµές 
µεταπώλησης και συνιστώντας τιµές µεταπώλησης. Το δικαστήριο του Ρότερνταµ 
αποφάνθηκε ότι οι γενικοί όροι της Secon ήταν αντίθετοι προς το τµήµα 6 του ολλανδικού 
νόµου για τον ανταγωνισµό. Το ∆ευτεροβάθµιο Εµποροδικείο (στο εξής: το δικαστήριο) 
αποφάνθηκε κατ’έφεση ότι το τµήµα 6 του ολλανδικού νόµου για τον ανταγωνισµό δεν 
παραβιάστηκε. 
 
Το δικαστήριο καταρχήν εξέτασε εάν επρόκειτο για συµφωνία και συναίνεση µεταξύ της 
Secon και των πωλητών της. Αναφέροντας τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου ΕΚ στις 
υποθέσεις Sandoz και Adalat, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε συναίνεση µεταξύ της Secon 
και των πωλητών της. Κατά δεύτερο λόγο, το δικαστήριο εξέτασε κατά πόσον υπήρχε ατελές 
επιλεκτικό σύστηµα διανοµής που θα µπορούσε να συνεπάγεται ότι η απαγόρευση της 
µεταπώλησης δεν παραβίαζε τις διατάξεις του ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε τα τµήµατα 12 και 
13 του ολλανδικού νόµου για τον ανταγωνισµό, το τµήµα 6 του ολλανδικού νόµου για τον 
ανταγωνισµό δεν τυγχάνει εφαρµογής σε συµφωνία που πληροί τα κριτήρια που θεσπίζονται 
στον κανονισµό χορήγησης απαλλαγής κατά κατηγορία για τους κάθετους περιορισµούς. Το 
δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Secon δεν χρησιµοποιούσε ένα (ατελές) επιλεκτικό σύστηµα 
διανοµής, διότι η Secon δεν απέδειξε ότι επιλέγει τους πωλητές της βάσει αντικειµενικών 
επιλεκτικών κριτηρίων, που είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός συστήµατος επιλεκτικής 
διανοµής. Κατά συνέπεια η απαγόρευση µεταπώλησης θεωρήθηκε ότι παραβίαζε τον 
ανταγωνισµό. Κατά τρίτο λόγο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η σύσταση ελάχιστων τιµών 
παραβίαζε τον ανταγωνισµό. Οι γενικοί όροι της Secon πρόβλεπαν ότι ένας πωλητής δεν 
µπορεί να αποκλίνει από τις ελάχιστες συνιστώµενες τιµές εκτός εάν έχει άδεια της Secon. 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό χορήγησης απαλλαγής κατά κατηγορία για τους κάθετους 
περιορισµούς, οι πωλητές πρέπει να είναι ελεύθεροι να εφαρµόζουν τις δικές τους τιµές 
µεταπώλησης. Τέλος, το δικαστήριο εξέτασε κατά πόσον η συµφωνία είχε σηµαντικές 
επιπτώσεις στον ανταγωνισµό (σύµφωνα µε τη νοµολογία που απορρέει από την υπόθεση 
Volk Vervaecke σχετικά µε τα ποσοτικά κριτήρια για την εκτίµηση των περιορισµών). 
Αποφάνθηκε ότι πρέπει να εξεταστεί η ειδική κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας άρχισε να 
ισχύει η συµφωνία και ιδίως, το οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο στο οποίο ασκεί τις 
δραστηριότητές της η επιχείρηση, το είδος των υπηρεσιών που παρέχει, η δοµή της σχετικής 
αγοράς και οι υπάρχουσες συνθήκες βάσει των οποίων λειτουργεί η συµφωνία. Το 
δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών δεν είχε εξετάσει 
επαρκώς την ειδική κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούσε η συµφωνία και δεν 
είχε αιτιολογήσει επαρκώς γιατί ο ισχυρισµός της Secon ότι η συµφωνία δεν είχε σηµαντικές 
επιπτώσεις στον ανταγωνισµό (πολύ µικρό µερίδιο αγοράς) ήταν αβάσιµος. Το δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι η αρχή ανταγωνισµού των Κάτω Χωρών πρέπει να λάβει νέα απόφαση. 
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Αυστρία 
Το ∆ικαστήριο Ανταγωνισµού στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του ως εθνική αρχή του 
ανταγωνισµού εφάρµοσε τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ σε τρεις αποφάσεις που 
διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού αριθ. (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003 (βλέπε επίσης σηµείο I.1.2). Σε όλες αυτές τις αποφάσεις ασκήθηκαν ένδικα 
µέσα και εκδόθηκαν οριστικές αποφάσεις από ανώτερα δικαστήρια σε σχέση µε την κάθε µία 
απόφαση. 
 

Πορτογαλία 
 
Πορτογαλική Ένωση Οδοντιάτρων 
Το Εµποροδικείο της Λισαβόνας έλαβε απόφαση στις 9 ∆εκεµβρίου 2005 για την εκδίκαση 
έφεσης κατά απόφασης της πορτογαλικής αρχής του ανταγωνισµού για την υπόθεση της 
Πορτογαλικής Ένωσης Οδοντιάτρων. 
 
Το δικαστήριο επιβεβαίωσε το σκεπτικό της πορτογαλικής αρχής ανταγωνισµού ότι η 
Πορτογαλική Ένωση Οδοντιάτρων είχε επιβάλει την υποχρέωση να χρεώνεται ελάχιστη 
αµοιβή για όλους τους ασκούντες το οδοντιατρικό επάγγελµα στην Πορτογαλία κατά 
παράβαση του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Πάντως, το δικαστήριο θεώρησε ότι η 
Πορτογαλική Ένωση Οδοντιάτρων ενήργησε εξ αµελείας και µείωσε το πρόστιµο σε ποσό 
ύψους 50.000 ευρώ. Επίσης, το δικαστήριο κήρυξε άκυρες ορισµένες διατάξεις του Κώδικα 
∆εοντολογίας. Τέλος, το δικαστήριο επιβεβαίωσε την υποχρέωση της καθ’ής να δηµοσιεύσει 
απόσπασµα της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα και σε πορτογαλική εφηµερίδα εθνικής 
κυκλοφορίας, καθώς επίσης σε ιστότοπο του ∆ιαδικτύου και σε περιοδικό της Ένωσης 
Οδοντιάτρων. 
 
Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης αυτής εκ µέρους της πορτογαλικής αρχής 
ανταγωνισµού ενώπιον του Εφετείου της Λισαβόνας. 

Σουηδία 
 
Το σουηδικό Αγορανοµικό ∆ικαστήριο 
 
Υπόθεση αριθ. 2005:5: VVS-Installatörerna κατά της σουηδικής αρχής του ανταγωνισµού –  
Ηµεροµηνία: 29η Φεβρουαρίου 2005 
 
Η υπόθεση αφορούσε έφεση κατά απόφασης της σουηδικής αρχής του ανταγωνισµού που 
διέτασσε τη σουηδική εµπορική ένωση εργοληπτών στον τοµέα των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων, των συστηµάτων θέρµανσης, των ψυκτικών εγκαταστάσεων, των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστηµάτων επένδυσης, VVS-Installatörerna, που 
επέβαλε ποινή προστίµου ύψους 5 εκατ. SEK, για να πάψει να παρέχει τιµοκατάλογο για τη 
συχνή χρήση αγαθών και υπηρεσιών ειδικών τοµέων. Στην ίδια απόφαση, η σουηδική αρχή 
του ανταγωνισµού αποφάσισε να µην χορηγήσει ατοµική απαλλαγή για τις ρυθµίσεις αυτές. 
Το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο απέσυρε το τελευταίο τµήµα της απόφασης λόγω των 
µεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στον σουηδικό νόµο για τον ανταγωνισµό. Όσο 
για τη διαταγή παύσης και παράλειψης, το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε την 
απόφαση αλλά ανέστειλε κατά τρεις µήνες την ηµεροµηνία έναρξης της συµµόρφωσης. 
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Υπόθεση αριθ. 2005:7: Σουηδική Αρχή του Ανταγωνισµού κατά 5 πετρελαϊκών εταιρειών – 
Ηµεροµηνία: 2005-02-22 
 
Μετά από µεγάλη έρευνα εκ µέρους της σουηδικής Αρχής του Ανταγωνισµού 
επιβεβαιώθηκαν υποψίες για την ύπαρξη ενός καρτέλ πετρελαϊκών εταιρειών στη Σουηδία. Η 
σουηδική Αρχή του Ανταγωνισµού άσκησε αγωγές από κοινού µε το Πρωτοδικείο της 
Στοκχόλµης κατά των εταιρειών Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, 
Preem Petroleum AB και Norsk Hydro Olje AB το 2000, ζητώντας την επιβολή προστίµων 
βάσει του άρθρου 6 του σουηδικού νόµου για τον ανταγωνισµό και του άρθρου 81 της 
Συνθήκης ΕΚ. Από την έρευνα προέκυψε ότι εκπρόσωποι των εταιρειών πραγµατοποίησαν 
µυστικές συνεδριάσεις το φθινόπωρο του 1999 ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν µια 
συµφωνία για τις τιµές και τις εκπτώσεις. Έγιναν πολλές συνεδριάσεις µε την πρόφαση 
συζητήσεων για ορισµένα περιβαλλοντικά θέµατα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων 
αυτών, οι εταιρείες ανέπτυξαν µια κοινή στρατηγική για µείωση των εξόδων τους σε σχέση 
µε τις εκπτώσεις. Το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο θεώρησε ότι οι πέντε εταιρείες 
πετρελαιοειδών παραβίασαν τον σουηδικό νόµο για τον ανταγωνισµό και επέβαλε πρόστιµα 
για τις πέντε εταιρείες ύψους 112 εκατ. σουηδικών κορωνών (SEK). 
 
Το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο θεώρησε ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν τύγχανε άµεσης 
εφαρµογής στην υπόθεση αυτή εφόσον δεν υπήρχε επιρροή στο εµπόριο. Σηµείωσε ότι οι 
εναρµονισµένες πρακτικές κάλυπταν το σύνολο του κράτους µέλους και οι ενεχόµενες 
επιχειρήσεις είχαν πολύ µεγάλα µερίδια αγοράς τα οποία, σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, 
ενίσχυσαν τις επιπτώσεις του κριτηρίου επηρεασµού του εµπορίου. Από την άλλη πλευρά, 
αντιβαίνει στο σκεπτικό αυτό το γεγονός ότι στην πράξη υπήρχε µία µόνο συµφωνία 
εκπτώσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών έγινε κατά τη διάρκεια περιορισµένης περιόδου. 
Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι βάσει των περιστάσεων αυτών υπήρχαν φυσικοί περιορισµοί 
του εµπορίου στη σχετική αγορά κατά τρόπο ώστε να αποκλείουν επιπτώσεις των πρακτικών 
αυτών στο εµπόριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Πάντως, το 
Αγορανοµικό ∆ικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ακόµη και αν εφαρµοζόταν το 
άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ, η έκβαση της υπόθεσης θα ήταν η ίδια. 
 
Η µέθοδος υπολογισµού των προστίµων της σουηδικής Αρχής του Ανταγωνισµού, που 
βασιζόταν στις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για τα πρόστιµα, απορρίφθηκε από το 
Αγορανοµικό ∆ικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκε ότι τα πρόστιµα θα έπρεπε να υπολογιστούν 
βάσει της εθνικής νοµοθεσίας και όχι πρωτίστως εφαρµόζοντας τη µέθοδο της Επιτροπής. 
 
 
Υπόθεση αριθ. 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. κατά σουηδικής Αρχής 
του Ανταγωνισµού και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Luftfartsverket) – Ηµεροµηνία: 30 
Αυγούστου 2005 
Η υπόθεση αφορά την άσκηση έφεσης κατά απόφασης της σουηδικής Αρχής Ανταγωνισµού 
που αποφάνθηκε ότι το σύστηµα πρόσβασης και τα τέλη για λεωφορεία και πούλµαν στο 
αεροδρόµιο Arlanda δεν αποτελούσαν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας (Luftfartsverket). Το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν 
µπορούσε να αποκλειστεί ότι το σύστηµα των τελών αυτών θα µπορούσε να αποτελεί 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της Luftsfartsverket και κατά συνέπεια τάχθηκε υπέρ του 
ενάγοντα. 
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Το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο θεώρησε ότι τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης 
δικαιολογούσαν την εφαρµογή του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ. Κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι η εκτίµηση που έγινε βάσει του εθνικού δικαίου ήταν συµβατή προς το άρθρο 82 ΕΚ και 
κατά συνέπεια ότι η εφαρµογή του άρθρου 82 ΕΚ οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσµα µε την 
εφαρµογή του αντίστοιχου άρθρου του σουηδικού νόµου για τον ανταγωνισµό (άρθρο 19). 
 
 
Υπόθεση αριθ. 2005:29: B2 Bredband Holding AB κατά TeliaSonera AB a.O – Ηµεροµηνία:1η 
Νοεµβρίου 2005 
 
Η εταιρεία B2 Bredband Holding AB ισχυρίστηκε ότι η TeliaSonera καταχράστηκε τη 
δεσπόζουσα θέση της στην αγορά συνδροµητικής σταθερής τηλεφωνίας, προσφέροντας 
στους πελάτες του ευρυζωνικού δικτύου χαµηλότερες τιµές για τη σταθερή τηλεφωνία 
(µεικτή δεσµατοποίηση). Το Αγορανοµικό ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η B2 Bredband 
Holding AB δεν απέδειξε επαρκώς ότι η TeliaSonera κατείχε δεσπόζουσα θέση. 
 

Ηνωµένο Βασίλειο 

∆ιαδικαστικά ζητήµατα (π.χ. βάρος της αποδείξεως, ζητήµατα δικαιοδοσίας κλπ.) 

BHB Enterprises plc κατά Victor Chandler (International) Ltd - High Court 
κ. Justice Laddie –  27 Μαΐου 2005 
 
Επαρκές επίπεδο λεπτοµερειών στο πλαίσιο ακροαµατικής διαδικασίας για παράβαση του 
άρθρου 82 
 
Ο ενάγων ασκεί καθήκοντα διαχειριστή των βρετανικών ιπποδροµιών και στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του, µεταξύ άλλων, συλλέγει στοιχεία σχετικά µε τις ιπποδροµίες. Ο εναγόµενος 
είναι βρετανός πολίτης που ασκεί δραστηριότητες πράκτορα στοιχηµάτων (bookmaker). Ο 
εναγόµενος σταµάτησε να καταβάλει δικαιώµατα αδείας για τη χρήση δεδοµένων 
ιπποδροµιών, ισχυριζόµενος ότι δεν υπήρχαν πλέον δικαιώµατα για τη βάση δεδοµένων του 
ενάγοντος µετά από απόφαση του ∆ΕΚ και ότι κατά συνέπεια η άδεια εκµετάλλευσης ήταν 
άκυρη. Ο ενάγων επιβεβαίωσε ότι ο εναγόµενος του όφειλε ποσό άνω των 200.000 λιρών και 
επιπλέον απείλησε ότι θα ενηµερώσει τρίτο περαιτέρω µεταδότη των εν λόγω δεδοµένων να 
παύσει να παρέχει στον εναγόµενο τα δεδοµένα. Ο ενάγων άσκησε αγωγή για αθέτηση 
συµβάσεως. 
 
Ο εναγόµενος ζήτησε την άδεια του δικαστηρίου, µεταξύ άλλων, για να τροποποιήσει την 
άµυνά του και να ασκήσει ανταγωγή, ισχυριζόµενος µεταξύ άλλων ότι ο αιτών είχε 
καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση του παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 82 της 
συνθήκης ΕΚ και την απαγόρευση του κεφαλαίου II του νόµου για τον ανταγωνισµό του 
1998. Πιο συγκεκριµένα, ζήτησε την άδεια να επικαλεστεί ότι ο ενάγων κατείχε δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά παροχής προγνωστικών δεδοµένων για ιπποδροµίες στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
ότι τα δεδοµένα αυτά αποτελούσαν βασική υπηρεσία η οποία ήταν απαραίτητη για 
οποιοδήποτε πρακτορείο στοιχηµάτων σε σχέση µε τις επαγγελµατικές ιπποδροµίες στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και ότι χρεώνοντας ιδιαίτερα υψηλές τιµές για τα δεδοµένα αυτά και 
απειλώντας ότι θα φροντίσει να αποτρέψει την παροχή των δεδοµένων αυτών, ο ενάγων είχε 
καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση του. 
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Το δικαστήριο θεώρησε ότι δεν είχε υποβληθεί ορθά η προτεινόµενη τροποποίηση. Βάσει 
των αγγλικών δικονοµικών κανόνων, ένα διαδικαστικό έγγραφο πρέπει να περιέχει τα ακριβή 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία βασίζεται ο διάδικος. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν 
υπάρχει ισχυρισµός για απάτη, απαιτείται µεγαλύτερος βαθµός ακρίβειας στα διαδικαστικά 
έγγραφα. Το δικαστήριο θεώρησε ότι η τελευταία αυτή αρχή εφαρµόζεται επίσης σε 
ισχυρισµούς για παραβιάσεις των άρθρων 81 και 82 και των αντίστοιχων εθνικών 
απαγορεύσεων του δικαίου του ανταγωνισµού. Πιο συγκεκριµένα, το δικαστήριο θεώρησε 
ότι απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια από τον επικαλούµενο παραβίαση του άρθρου 82 και των 
εθνικών αντίστοιχων διατάξεων, ήτοι της απαγόρευσης του κεφαλαίου II. Το δικαστήριο 
σηµείωσε ότι οι υποθέσεις που περιέχουν τέτοιου είδους ισχυρισµούς µπορούν να οδηγήσουν 
σε µακροχρόνιες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια, ο απλός ισχυρισµός 
της παράβασης σε ένα διαδικαστικό έγγραφο δεν επαρκεί. Αντίθετα, είναι απαραίτητο για τον 
διάδικο που προβάλλει τέτοιου είδους ισχυρισµούς να παραθέσει τα σηµαντικότερα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό. Στην 
παρούσα υπόθεση, η προταθείσα τροποποίηση δεν παρείχε επαρκή βάση για την εκτίµηση 
του κατά πόσον οι τιµές του αιτούντος ήταν καταχρηστικά υψηλές και όχι απλώς υψηλές. 
 
Επίσης το δικαστήριο θεώρησε ότι το προταθέν διαδικαστικό έγγραφο δεν µπορούσε να 
τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε να είναι βάσιµο. Κατά την άποψη του δικαστηρίου, σε µια 
υπόθεση όπου προβάλλεται ο ισχυρισµός της καταχρηστικής τιµολόγησης, σηµαντικό τµήµα 
της εκτίµησης αποτελεί η εκτίµηση της αξίας του προϊόντος και για τον πωλητή και για τον 
αγοραστή. Η προσέγγιση του εναγοµένου δεν έλαβε καθόλου υπόψη το στοιχείο αυτό. Απλώς 
συνέδεσε τις τιµές µε το κόστος της αγοράς ή της δηµιουργίας. Σύµφωνα µε το δικαστήριο, ο 
εναγόµενος αγνοούσε την υποχρέωση απόδειξης ότι οι τιµές ήταν καταχρηστικές και 
αξιολόγησε µόνο το γεγονός ότι ήταν υψηλές. 
 
Κατά συνέπεια, η άδεια τροποποίησης των διαδικαστικών εγγράφων ώστε να περιληφθεί ο 
ισχυρισµός του άρθρου 82 και της απαγόρευσης του κεφαλαίου II, απορρίφθηκε. 
 
AtTheRaces Ltd and another κατά British Horseracing Board Ltd and another - High Court 
The Vice Chancellor - 15 Ιουλίου 2005 
 
Οι ενάγοντες παρέχουν υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ∆ιαδικτύου και λοιπές 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες σε σχέση µε τις βρετανικές ιπποδροµίες. Απέκτησαν δικαιώµατα 
σχετικά µε ορισµένες βρετανικές ιπποδροµίες που τους επέτρεπαν την οπτικοακουστική 
κάλυψη των ιπποδροµιών. Έδιναν επίσης τη δυνατότητα στους θεατές να στοιχηµατίζουν 
σχετικά µε τις ιπποδροµίες αυτές µέσω του ∆ιαδικτύου ή µέσω διαλογικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται από τη δορυφορική τηλεόραση. 
 
Οι εναγόµενοι κατέχουν και συντηρούν µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που περιέχει 
µεγάλη ποσότητα δεδοµένων σχετικά µε τις βρετανικές ιπποδροµίες. Βασικό στοιχείο της 
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων των εναγοµένων είναι τα προγνωστικά δεδοµένα, που 
διαφέρουν από τα δεδοµένα της µετάδοσης (αυτά τα τελευταία περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε τους µη συµµετέχοντες καθώς και τα αποτελέσµατα των ιπποδροµιών). Οι 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες των εναγοµένων παρέχουν προγνωστικά δεδοµένα και απόψεις  
σε πελάτες  και δυνητικούς στοιχηµατίζοντες που απορρέουν από πολύ πρόσφατα στοιχεία τα 
οποία προέρχονται από την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων των εναγοµένων. 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι οι εναγόµενοι πράγµατι είχαν 
µονοπώλιο στην παροχή προγνωστικών δεδοµένων για τις βρετανικές ιπποδροµίες προς 
εκείνους που ζητούν τέτοιους είδους πληροφορίες, περιλαµβανοµένων, ειδικότερα των 
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πρακτόρων στοιχηµάτων και παραγωγών τηλεοπτικών διαύλων ή ιστότοπων του ∆ιαδικτύου 
που προβάλλουν τις βρετανικές ιπποδροµίες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι εναγόµενοι 
επεδίωξαν να επιβάλουν όρους για την παροχή προγνωστικών δεδοµένων και απείλησαν µε 
καταγγελία της συµφωνίας παροχής τέτοιου είδους δεδοµένων, πράγµα που συνεπάγεται την 
ύπαρξη κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης που αντίκειται στο άρθρο 82 και στην απαγόρευση 
του κεφαλαίου II που περιέχεται στο τµήµα 18 του νόµου για τον ανταγωνισµό του 1998. Οι 
βασικοί ισχυρισµοί αφορούσαν την υπερβολική, αθέµιτη και προκαλούσα διακρίσεις 
τιµολόγηση. 
 
Ο ενάγων ζήτησε επίσης τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων που θα απέτρεπαν τους εναγόµενους 
να καταγγείλουν τη συµφωνία για την παροχή προγνωστικών δεδοµένων. 
 
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσον ο ενάγων είχε βάσιµους 
λόγους να ασκήσει αγωγή και επίσης κατά πόσον υπήρχαν πραγµατικές προοπτικές επιτυχούς 
έκβασης. Εξετάζοντας τα ζητήµατα αυτά, το δικαστήριο πρέπει να προσέξει να µην οδηγηθεί 
σε οποιαδήποτε µορφή “µικρής δίκης”. Έχοντας υπόψη το στοιχείο αυτό, το δικαστήριο 
σηµείωσε ότι πολλοί από τους αµφισβητούµενους ισχυρισµούς, ιδίως εκείνοι που συνδέονται 
µε την αντικειµενική αιτιολόγηση, περιλάµβαναν σύνθετα ζητήµατα, τόσο πραγµατικά όσο 
και νοµικά, που δεν ήταν δυνατόν να καθοριστούν σε µια αγωγή όπως η συγκεκριµένη. Κατά 
συνέπεια, το δικαστήριο δεν µπορούσε να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι ενάγοντες δεν 
είχαν βάσιµους λόγους να ασκήσουν την αγωγή τους ούτε ότι υπήρχαν πραγµατικές 
προοπτικές επιτυχούς έκβασης. Κατά συνέπεια, η αίτηση για διαγραφή ή για την έκδοση  
απόφασης µε ταχεία διαδικασία έναντι της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης απορρίφθηκε. 
 
Το δικαστήριο επίσης θεώρησε ότι η ισορροπία µεταξύ της ευκολίας και της διατήρησης του 
status quo ενίσχυαν την επιλογή ασφαλιστικών µέτρων. Το δικαστήριο θεώρησε ότι εάν 
σταµατούσε η παροχή προγνωστικών δεδοµένων προς τους ενάγοντες, τότε η επιχειρηµατική 
τους ζηµία δεν θα µπορούσε να αντισταθµιστεί µε χρήµατα. Ενηµερωµένα και ακριβή 
στοιχεία είχαν βασική σηµασία για τους πράκτορες στοιχηµάτων καθώς και για όσους 
στοιχηµατίζουν. Επίσης, οι λόγοι για την απόφαση να µην διαγραφεί ή να εκδοθεί συνοπτική 
απόφαση επί της αιτήσεως επίσης ενίσχυσαν την άποψη ότι υπήρχαν σοβαρά επιχειρήµατα 
για την εκδίκαση της υπόθεσης από το δικαστήριο.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP and others κατά Expansys UK Limited - High 
Court κ. Justice Laddie - 15 Ιουλίου 2005 
 
Μη επαρκής αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της εικαζόµενης κατάχρησης και της άσκησης εκ µέρους 
της IP δικαιώµατος που απορρέει από απόφαση µε ταχεία διαδικασία 
 
Οι ενάγοντες υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση απόφασης µε ταχεία διαδικασία στην αγωγή 
τους που αφορά παράβαση καταχωρισµένων εµπορικών σηµάτων. Οι ενάγοντες 
κατασκευάζουν και διακινούν στην αγορά προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισµό βάσει των 
εµπορικών σηµάτων HP και iPAQ. Οι εναγόµενοι είναι µεταπωλητές, µέσω του ∆ιαδικτύου, 
προσωπικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού που προµηθεύονταν από την Ασία και προσέφεραν 
προς πώληση στο Ηνωµένο Βασίλειο. Οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι αυτό παραβίαζε τα 
καταχωρισµένα εµπορικά σήµατα των εναγόντων και ότι δεν υπήρχαν πραγµατικά 
περιστατικά ή αξιόπιστοι λόγοι για την παράβαση αυτή. 
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Οι εναγόµενοι µεταξύ άλλων ισχυρίστηκαν ότι ως αποτέλεσµα της εικαζόµενης εκ µέρους 
των εναγόντων αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς, οι ενάγοντες δεν εδικαιούντο να 
χρησιµοποιούν τα καταχωρισµένα εµπορικά τους σήµατα για παράνοµη εισαγωγή 
εµπορευµάτων που έφεραν τα σήµατα αυτά. Πιο συγκεκριµένα, οι εναγόµενοι ισχυρίστηκαν 
ότι η HP, η πρώτη ενάγουσα, είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της, καθορίζοντας τιµές 
στον προσωπικό εξοπλισµό. 
 
Βάσει των αγγλικών δικονοµικών κανόνων, µία απόφαση µε ταχεία διαδικασία µπορεί να 
θεωρηθεί κατάλληλη όταν ο εναγόµενος δεν έχει πραγµατικές προοπτικές να αµυνθεί 
επιτυχώς και δεν υπάρχει κανείς επιτακτικός λόγος να εκδικαστεί η υπόθεση από το 
δικαστήριο. Για να εφαρµόσει τη δοκιµή αυτή στους ισχυρισµούς του εναγοµένου που 
βασίζονταν στο δίκαιο του ανταγωνισµού, το δικαστήριο υπέθεσε ότι υπήρχε τουλάχιστον 
µία προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισµού (παρότι όλα τα ζητήµατα που 
συνδέονται µε την υπόθεση αυτή αµφισβητήθηκαν σθεναρά από τον ενάγοντα). Πάντως, το 
δικαστήριο σηµείωσε ότι δεν θα εξεταζόταν η αίτηση εκτός αν υπήρχε αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της παράβασης και του αντικειµένου της αγωγής των εναγόντων. 
 
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε η αιτιώδης αυτή συνάφεια. Το δικαστήριο 
σηµείωσε ότι ακόµη και αν υπήρχε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (πράγµα που και πάλι 
αρνήθηκαν οι ενάγοντες), αυτό που απαγορευόταν ήταν η κατάχρηση και όχι η δεσπόζουσα 
θέση ή η ικανότητα του ασκούντος την κατάχρηση να συνεχίσει να ασκεί δραστηριότητες 
στη σχετική αγορά και να εκµεταλλεύεται τα ποικίλα του δικαιώµατα διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, εάν οι ισχυρισµοί των εναγοµένων σχετικά µε τον καθορισµό 
τιµών εισαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου, τότε το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τους 
ενάγοντες να σταµατήσουν τον καθορισµό τιµών. Πάντως, αυτό δεν θα είχε ως αποτέλεσµα 
το να µην δικαιούνται να χρησιµοποιούν τα δικαιώµατά τους επί των εµπορικών τους 
σηµάτων, εφόσον τα δικαιώµατα αυτά δεν καθορίζουν εάν και κατά ποιο τρόπο ορίζουν τις 
τιµές τους στο Ηνωµένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει βάσιµος λόγος, έστω και αν 
µπορεί να αποδείξει τον ισχυρισµό του για την κατάχρηση, ο εναγόµενος να µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το στοιχείο αυτό για να αµυνθεί έναντι της αγωγής των εναγόντων. Επίσης, 
δεν υπάρχει άλλος επιτακτικός λόγος για να εισαχθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. 
Κατά συνέπεια, έχοντας απορρίψει τους ισχυρισµούς του εναγοµένου που δεν υπάγονται στο 
δίκαιο του ανταγωνισµού, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση µε ταχεία διαδικασία. 
 
Sportswear Company Spa and Four Marketing Ltd κατά Sarbeet Ghattaura (trading as 
“GS3”) and Stonestyle Ltd - High Court 
κ. Justice Warren - 3 Οκτωβρίου 2005 
 
Έλλειψη επαρκούς αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της εικαζόµενης παράβασης και της άσκησης 
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε να διαγραφούν οι ενστάσεις που εµπίπτουν στο 
δίκαιο του ανταγωνισµού 
 
Το δικαστήριο εξέτασε µια αγωγή στο πλαίσιο µιας υπόθεσης για παράβαση εµπορικού 
σήµατος, βάσει της οποίας ο ενάγων ζητούσε τη διαγραφή παραγράφων των ενστάσεων που, 
κατά τους ισχυρισµούς του, παραβίαζαν τις διατάξεις του άρθρου 81 παράγραφος 1. Οι 
ενάγοντες ήταν ο ιδιοκτήτης και οι διανοµείς µιας επιχείρησης µε ηγετική θέση στην αγορά 
αθλητικού ρουχισµού µε συγκεκριµένο εµπορικό σήµα και ρουχισµού που φέρει το ίδιο 
σήµα. Οι ενάγοντες άσκησαν αγωγή κατά των εναγοµένων για πώληση ρουχισµού που έφερε 
το εµπορικό σήµα των εναγόντων που είχε διαγραµµένες ετικέτες και/ή κοµµένες και 
διαγραµµένες ετικέτες. Οι ετικέτες διαθέτουν “κώδικες ενδυµάτων” (Garment Codes) που 
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περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε την παραγγελία και την ποσότητα της παραγγελίας, από 
τις οποίες η Sportswear είναι σε θέση να γνωρίζει από ποιον από τους διανοµείς/πελάτες της 
πωλήθηκε αρχικά το εµπόρευµα. Παρότι οι ενάγοντες δεν αρνούνται ότι τα πωληθέντα 
ενδύµατα ήταν αυθεντικά προϊόντα, πάντως υποστήριξαν ότι, ανεξάρτητα από την αρχή της 
ανάλωσης δικαιωµάτων, βάσει της νοµοθεσίας του Ηνωµένου Βασιλείου για τα εµπορικά 
σήµατα, αντιτάσσονται σε περαιτέρω συναλλαγές των εµπορευµάτων που φέρουν το 
εµπορικό τους σήµα, λόγω της εικαζόµενης υποβάθµισης της κατάστασης των ενδυµάτων.  
 
Οι εναγόµενοι προέβαλαν ορισµένες ενστάσεις, περιλαµβανοµένης της διαβεβαίωσης ότι 
ορισµένες συµφωνίες διανοµής που έκαναν µε τους ενάγοντες παραβίαζαν τις διατάξεις του 
άρθρου 81 παράγραφος 1. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας του 
Ηνωµένου Βασιλείου για τα εµπορικά σήµατα που επιτρέπουν σε κάτοχο εµπορικού σήµατος 
να αντιταχθεί σε περαιτέρω συναλλαγές των αγαθών που φέρουν το εµπορικό του σήµα, σε 
ορισµένες περιπτώσεις θεωρείται ότι παραβιάζει το άρθρο 81 παράγραφος 1. Σύµφωνα µε 
τους εναγοµένους, ο πραγµατικός λόγος της παράβασης του εµπορικού σήµατος ήταν να 
εξαναγκαστούν οι εναγόµενοι να διατηρήσουν τους κώδικες ενδυµάτων (Garment Codes) και 
κατόπιν αυτού να επιτρέψουν στους ενάγοντες να προσδιορίσουν τα πρόσωπα από τα οποία 
έγινε η αρχική προµήθεια των ενδυµάτων. Οι εναγόµενοι ισχυρίστηκαν ότι κατά τον τρόπο 
αυτό οι ενάγοντες θα µπορούν να περικόψουν τις προµήθειές τους και κατόπιν αυτού να 
περιορίσουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα των εναγοµένων. 
 
Ο ενάγων αντέκρουσε τους ισχυρισµούς που απέρρεαν από το δίκαιο του ανταγωνισµού σε 
δύο σηµεία: (1) ότι δεν υπήρχαν επιπτώσεις στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και (2) ότι έστω και 
αν µπορούσε να αποδειχθεί η παράβαση του άρθρου 81 παράγραφος 1, αυτό δεν θα 
µπορούσε να αιτιολογήσει την παράβαση του εµπορικού σήµατος λόγω ανεπαρκούς 
αιτιώδους συνάφειας. 
 
Το δικαστήριο δεν θεώρησε απαραίτητο να εξετάσει λεπτοµερώς τις διακρατικές επιπτώσεις 
στο εµπόριο, παρότι ο εναγόµενος υπέβαλε τροποποιήσεις και άλλα στοιχεία σχετικά µε 
αυτό, που κατά την άποψή του αποτελούσε βασικό σηµείο της υπόθεσης. Παρόλα αυτά, το 
δικαστήριο εστίασε την προσοχή του στην αιτιώδη συνάφεια. 
 
Ενώ το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η κοινοτική νοµολογία για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
αγαθών ενδέχεται να συνδέεται µε τα εν λόγω ζητήµατα, απέρριψε οποιαδήποτε σχέση του 
άρθρου 81 παράγραφος 1 µε τη διαδικασία. Πάντως το δικαστήριο θεώρησε ότι, είτε 
παραβιάζει είτε όχι το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού, η επιβολή ενός εµπορικού 
σήµατος µε στόχο το να αποτραπούν οι αντιπρόσωποι να προµηθεύουν πρόσωπα που 
διεξάγουν παράλληλο εµπόριο, αυτό δεν συνδεόταν µε τους εν λόγω ισχυρισµούς, εφόσον οι 
ενάγοντες συµµετείχαν σε συµφωνία που παραβίαζε το άρθρο 81 παράγραφος 1. Κατά την 
άποψη του δικαστηρίου, εάν οι εναγόµενοι έχουν δίκαιο ισχυριζόµενοι ότι πρόκειται για 
τεχνητό καταµερισµό των αγορών, τότε µπορούν να έχουν ισχυρά επιχειρήµατα για τις 
παραβιάσεις βάσει του κοινοτικού δικαίου, αλλά τα επιχειρήµατα αυτά δεν έχουν καµία 
σχέση µε το άρθρο 81 παράγραφος 1. Επίσης, ακόµη και στην περίπτωση που οι εναγόµενοι 
δεν θα προβάλουν αξιόπιστους ισχυρισµούς βάσει του κοινοτικού δικαίου πέραν του άρθρου 
81 παράγραφος 1, και στην περίπτωση αυτή κατά την άποψη του δικαστηρίου, το άρθρο 81 
παράγραφος 1 δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής.  
 
AtTheRaces and another κατά British Horseracing Board and another - High Court 
κ. Justice Etherton - 21 ∆εκεµβρίου 2005 
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Οι ενάγοντες παρέχουν ραδιοτηλεοπτικές, δικτυακές και λοιπές οπτικοακουστικές υπηρεσίες 
που αφορούν τις βρετανικές ιπποδροµίες. Αποκτούν δικαιώµατα όσον αφορά ορισµένες 
βρετανικές ιπποδροµίες που τους επιτρέπουν να παράγουν οπτικοακουστική κάλυψη των 
ιπποδροµιών. Επιτρέπουν επίσης σε θεατές να βάζουν στοιχήµατα σχετικά µε τις ιπποδροµίες 
αυτές µέσω του ∆ιαδικτύου ή µέσω διαλογικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τη 
δορυφορική τηλεόραση.  
 
Οι εναγόµενοι κατέχουν και συντηρούν µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που περιέχει 
µεγάλη ποσότητα δεδοµένων σχετικά µε τις βρετανικές ιπποδροµίες. Βασικό στοιχείο της 
βάσης δεδοµένων των εναγοµένων αποτελούν τα προγνωστικά δεδοµένα, που διαφέρουν από 
τα δεδοµένα της µετάδοσης (αυτά τα τελευταία περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τους 
µη συµµετέχοντες στις ιπποδροµίες, καθώς και τα αποτελέσµατα των ιπποδροµιών). Οι 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ενάγοντες αφορούν προγνωστικά δεδοµένα που 
απευθύνονται σε πελάτες και δυνητικούς στοιχηµατίζοντες που απορρέουν από πολύ 
πρόσφατα στοιχεία τα οποία περιέχονται στη βάση δεδοµένων των εναγοµένων.  
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι οι εναγόµενοι είχαν πράγµατι 
µονοπώλιο στην παροχή προγνωστικών δεδοµένων προς όσους ζητούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες σχετικά µε τις βρετανικές ιπποδροµίες, περιλαµβανοµένων ιδίως των 
πρακτόρων στοιχηµάτων και των παραγωγών τηλεοπτικών διαύλων ή ιστότοπων του 
∆ιαδικτύου που προβάλλουν τις βρετανικές ιπποδροµίες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι 
εναγόµενοι επιδιώκουν την επιβολή όρων για την παροχή προγνωστικών δεδοµένων και 
απειλούν µε καταγγελία της σύµβασης προµήθειας τέτοιου είδους δεδοµένων, πράγµα που 
συνεπάγεται κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης η οποία αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 82 
και την απαγόρευση του κεφαλαίου II όπως περιέχεται στο τµήµα 18 του νόµου για τον  
ανταγωνισµό του 1998. Οι βασικοί ισχυρισµοί στρέφονται γύρω από την υπερβολική, 
αθέµιτη και προκαλούσα διακρίσεις τιµολόγηση. Πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, 
ορισµένα στοιχεία της διαφοράς διευθετήθηκαν εξωδίκως. Κατά συνέπεια, η απόφαση αφορά 
µόνο την κοινοπραξία "pari-mutuel" και τα εµπόδια στις υπηρεσίες στοιχηµάτων που 
προσφέρονται από τους ενάγοντες. 
 
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η σχετική αγορά ήταν η αγορά παροχής προγνωστικών 
δεδοµένων στο Ηνωµένο Βασίλειο προς τους συµµετέχοντες στη βιοµηχανία ιπποδροµιών 
που ζητούν τις πληροφορίες αυτές για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους (ιδίως 
πρακτορεία στοιχηµάτων και παραγωγούς τηλεοπτικών διαύλων ή ιστότοπων του ∆ιαδικτύου 
που προβάλλουν ιπποδροµίες). Κατά την άποψη του δικαστηρίου, το συµπέρασµα αυτό 
επιβεβαιώθηκε από τη δοκιµή SSNIP. Σύµφωνα µε το δικαστήριο, η γεωγραφική έκταση της 
αγοράς προϊόντων ήταν, για τους στόχους της διαδικασίας, όλες οι χώρες εκτός Ηνωµένου 
Βασιλείου και Ιρλανδίας, αλλά δεν θα επηρεαζόταν καθόλου η έκβαση της υπόθεσης εάν 
αυτό ήταν εσφαλµένο και η γεωγραφική έκταση της αγοράς είχε παγκόσµια διάσταση.  
 
Στη συνέχεια το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η BHB είχε δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω 
αγορά. Κατά την άποψη του δικαστηρίου, οι ενάγοντες καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση 
τους στην αγορά, απειλώντας µε καταγγελία της παροχής προγνωστικών δεδοµένων στους 
εναγοµένους, έστω και εάν οι εναγόµενοι ήταν πελάτες των εναγόντων και τα προγνωστικά 
δεδοµένα αποτελούσαν βασική υπηρεσία που ελεγχόταν από τους εναγοµένους, χωρίς την 
οποία οι ενάγοντες θα έπαυαν να ασκούν δραστηριότητες στην εν λόγω αγορά. Κατά την 
άποψη του δικαστηρίου, δεν υπήρχε αντικειµενική αιτιολόγηση της συµπεριφοράς αυτής των 
εναγοµένων. Σύµφωνα µε το δικαστήριο δεν είχε σηµασία το ότι οι ενάγοντες και εναγόµενοι 
δεν ήταν ανταγωνιστές. Οι εναγόµενοι θα έπρεπε να αιτιολογήσουν τις προτάσεις τους ως 
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προς την τιµολόγηση, την οποία οι ενάγοντες αρνούντο να δεχτούν ως εύλογη επιβάρυνση 
στους υπερπόντιους πελάτες των εναγόντων - που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν " 
ελεύθεροι σκοπευτές " - που συλλέγονταν από το πρακτορείο των εναγόντων. Σύµφωνα µε το 
δικαστήριο, αυτό δεν αποτελούσε ορθή περιγραφή τους τυπικά ή ουσιαστικά: επρόκειτο για 
επιβαρύνσεις και από ουσιαστική και από τυπική άποψη σε βάρος του ενάγοντος. Επίσης, 
κατά την άποψη του δικαστηρίου, οι τιµές που προτάθηκαν πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας ήταν αθέµιτα υπερβολικές και επίσης προκαλούσαν αθέµιτες διακρίσεις κατά 
των εναγόντων. Επιπλέον, οι εναγόµενοι εξακολούθησαν να επιµένουν, ακόµη και µετά την 
έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, ότι οι ενάγοντες συνήψαν συµφωνία που είχε ως 
περιεχόµενο δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας των εναγοµένων, έστω και αν η χρήση εκ 
µέρους των εναγόντων των προγνωστικών δεδοµένων των εναγοµένων δεν παραβίαζε τα 
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας των εναγοµένων. 
 
Ειδικότερα, οι τιµές που επιβλήθηκαν κατά καιρούς εκ µέρους των εναγοµένων στους 
ενάγοντες πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας ήταν υπερβολικές και αθέµιτες 
και κατά συνέπεια αποτελούσαν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των εναγοµένων στην 
αγορά, εφόσον υπερέβαιναν αισθητά την οικονοµική αξία των προγνωστικών δεδοµένων και 
δεν µπορούσαν να αιτιολογηθούν κατ’ άλλο τρόπο. Η οικονοµική αξία των δεδοµένων 
µπορούσε να υπολογιστεί, βάσει των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης, από το 
κόστος της παραγωγής της βάσης δεδοµένων των εναγοµένων (περίπου 5 εκατ. λίρες) 
συνυπολογιζοµένης µιας εύλογης απόσβεσης του κόστους αυτού. Οι επιβαρύνσεις που 
προτάθηκαν εκ µέρους των εναγοµένων στους ενάγοντες υπερέβαιναν σε τέτοιο βαθµό 
οποιαδήποτε εύλογη τιµολόγηση, ώστε το ζητούµενο ποσό ήταν απολύτως υπερβολικό.  
Το δικαστήριο πρόσθεσε ότι ελλείψει οποιουδήποτε δηµοσίου συµφέροντος βάσει του 
άρθρου 86 της συνθήκης ΕΚ ή της παραγράφου 4 του συµπληρώµατος 3 του νόµου για τον 
ανταγωνισµό του 1998 (που αντιστοιχεί µε το άρθρο 86 παράγραφος 2 στο εθνικό δίκαιο), το 
γεγονός ότι µια απόφαση κατά των εναγοµένων στην παρούσα υπόθεση θα είχε σοβαρές 
επιπτώσεις για προτάσεις και σχέδια της κυβέρνησης και των εναγοµένων σχετικά µε τον 
εκσυγχρονισµό των βρετανικών ιπποδροµιών, µε την "εµπορική εκµετάλλευση" των 
περιουσιακών στοιχείων των εναγοµένων και την αντικατάσταση της καταστατικής εισφοράς 
που επιβαρύνει τους πράκτορες στοιχηµάτων, δεν µπορεί να επηρεάσει την έκβαση της 
δικαστικής διαδικασίας. Επίσης, κατά την άποψη του δικαστηρίου, δεν επηρεάζει την 
εφαρµογή του άρθρου 82 και την απαγόρευση του κεφαλαίου II του νόµου του 1998, το 
γεγονός ότι οι εναγόµενοι είχαν ως κίνητρο, στις προτάσεις τους προς τους ενάγοντες, το 
ευρύτερο συµφέρον των βρετανικών ιπποδροµιών περισσότερο από ό,τι ένα ιδιωτικό όφελος.  
 
Κατά συνέπεια, το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ των εναγόντων και ζήτησε προτάσεις για τη 
µορφή οποιασδήποτε κατάλληλης ελάφρυνσης. 
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